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باتک 16تاصخشم 

17دلج 1

17هراشا

مود پاچ  25راتفگشیپ 

لوا پاچ  27راتفگشیپ 

31همدقم

گنج راثآ  38تیهام و 

38هراشا

قارع ناریا و  گنج  ياه  42یگژیو 

اهدرکیور اه و  46شلاچ 

گنج 54ياهدمایپ 

قارع ناریا و  گنج  72راثآ 

گنج يداقتنا  90نامتفگ 

90هراشا

رثؤم لماوع  اه و  92هنیمز 

92هراشا

گنج تیهام  92رهوج و 

گنج زا  سپ  یگنهرف  يداصتقا و  93تالوحت 

لسن ود  نایم  فاکش  ناوج و  لسن  94شیادیپ 

یعامتجا یسایس -  ياه  شلاچ  95تالوحت و 

دقن رایعم  97موهفم و 

دقن ياه  ترورض  104عناوم و 
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اه ینارگن  اه و  شلاچ  يریگ  109لکش 

اه شسرپ  117اهدرکیور و 

117هراشا

گنج نامز  رد  اه  شسرپ  يریگ  122لکش 

122هراشا

هدوت بزح  134عضاوم 

يدازآ تضهن  140عضاوم 

گنج زا  شسرپ  152موادت 

گنج ياه  175شسرپ 

175هراشا

گنج ياه  شسرپ  يدنب  183هتسد 

اه شسرپ  یسررب  195دقن و 

195هراشا

؟ دوب ریذپان  بانتجا  گنج  عوقو  195ایآ 

؟ تفای همادا  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  205ارچ 

؟ دش مامت  همانعطق ي 598  شریذپ  اب  هنوگ و  نیا  گنج  214ارچ 

لقع هیاپ  رب  219هسامح يا 

قارع ناریا و  گنج  يراگن  230خیرات 

241دلج 2

241هراشا

موس پاچ  250راتفگشیپ 

لوا پاچ  251راتفگشیپ 

254همدقم

اه هیرظن  یسررب  267گنج :

267هراشا

اه هیرظن  درکراک  270موهفم و 
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گنج عوقو  للع  یسررب  رد  اه  276هیرظن 

276هراشا

يزرم 280تاشقانم 

تردق 282لوحت 

تردق يرترب  هب  نتخاس  283دعاقتم 

طابترا يرارقرب  رد  284یناوتان 

یجراخ هشقانم  قیرط  زا  یلخاد  284ماجسنا 

یتاحیلست 285تباقر 

یعامتجا طیارش  287اهراتخاس و 

یلم 288عفانم 

گنج یسانش  289هنوگ 

گنج عوقو  للع  یسررب  یسانش  شور  292دقن 

اه هیرظن  اه و  هاگدید  قارع ؛ ناریا و  گنج  عوقو  299للع 

299هراشا

نازادرپ هیرظن  300هاگدید 

نیبوچ 300مارهش 

یناضمر رگراک  هللا  303حور 

لیب 304زمیج 

305نوسکین

نمزدرک 307ینوتنآ 

رلوف 311ماهارگ 

( يدوعس  ) ناطلس نب  316دلاخ 

هلازغوبا 318میلحلادبع 

ییارماس 321قیفو 

شراک 323میارفا 

زنوج .سا  325رتلاو 
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رنسیر 327سناهوژ 

ردیلک 328سابع 

غادزوا تیما  331روسفورپ 

رمارک 332نیترام 

یللصوملا 333دمحا 

لتوب 334کیرا 

تلوب 335دراچیر 

نوسناج 336رتیلپ - 

دلیفوکسا 337دراچیر 

يورلیم يرول  رلیم -  338تیدوج 

تاعوبطم اه و  هناسر  340لیلحت 

قارع میژر  342هیرظن ي 

ناریا یمالسا  يروهمج  353هیرظن ي 

يراکمه يریگرد ، 363تباقر ،

363هراشا

قارع ناریا و  تابسانم  رد  نارحب  372زاغآ 

هقطنم زا  سیلگنا  ياهورین  376جورخ 

يوروش قارع و  یتسود  380دادرارق 

اکیرما هقطنم يا  يژتارتسا  رد  ناریا  دیدج  382شقن 

دادغب هماندهع ي  ياضما  قارع و  ناریا و  390يریگرد 

اکیرما ناریا و  تابسانم  رد  403شنت 

ناهنپ ياه  تباقر  راکشآ ، 407يراکمه 

407هراشا

قارع يدربهار  عضاوم  408رییغت 

قارع ناریا و  یتاحیلست  413تباقر 

قارع ناریا و  يراکمه  416زاغآ 
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گنج 421بالقنا و 

421هراشا

423هرود ي 01

423هرود ي 02

424هرود ي 03

یمالسا بالقنا  يزوریپ  ياهدمایپ  424باتزاب و 

دیدج ماظن  رارقتسا  ربارب  رد  یتینما  یسایس -  ياه  431شلاچ 

قارع ناریا و  تابسانم  رد  437نارحب 

قارع راتفر  عضاوم و  رد  447شخرچ 

هقطنم ناریا و  رد  بالقنا  تاریثأت  زا  اکیرما  454یبایزرا 

اکیرما ترافس  ریخست  ياهدمایپ  463ریثأت و 

ناریا هیلع  اکیرما  قارع و  تامادقا  468ییوسمه 

گنج زاغآ  يارب  سوکعم  480شرامش 

گنج يارب  قارع  485یگدامآ 

یماظن 487تامادقا 

قارع هلیسو  هب  ریازجلا  هدهاعم 1975  490وغل 

يریگ 498هجیتن 

دش زاغآ  گنج  ارچ  501همیمض :

515دلج 3

515هراشا

موس پاچ  523راتفگشیپ 

524راتفگشیپ

527همدقم

قیقحت بوچراچ  529شور و 

گنج کیژتارتسا  تالوحت  تیهام و  رد  542رییغت 

542هراشا
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گنج یماظن  یسایس -  548تیهام 

گنج کیژتارتسا  تیعضو  رد  550رییغت 

قارع یسایس  553فادها 

اسآ قرب  گنج  561يژتارتسا 

تسب 565نب 

یشیاسرف 571گنج 

لوحت 587زاغآ 

رهشمرخ 603حتف 

يریگ 616میمصت 

616هراشا

اکیرما 619عضاوم 

يوروش 622عضاوم 

اپورا هعماج ي  626عضاوم 

هقطنم ياهروشک  627عضاوم 

قارع 628عضاوم 

ناریا يریگ  633میمصت 

633هراشا

لوا 636هسلج 

مود 638هسلج 

گنج همادا ي  هرابرد ي  ماما  644رظن 

نایماظن نارادمتسایس و  651رظن 

کیژتارتسا 656ياهدادخر 

656هراشا

قارع هب  اکیرما  میقتسم  يراشتسم  یتاعالطا و  ياه  657کمک 

نانبل بونج  هب  لیئارسا  662زواجت 

یلاغشا قطانم  زا  قارع  ياهورین  ینیشن  670بقع 
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670هراشا

تیعضو 680نیرخآ 

680هراشا

بونج 680ههبج 

یلامش ینایم و  ياه  682ههبج 

ناریا 683شنکاو 

دیدج تالوحت  688باتزاب 

حلص يارب  690شالت 

للم نامزاس  همانعطق ي 514  701رودص 

يریگ 706هجیتن 

711دلج 4

711هراشا

مود پاچ  722راتفگشیپ 

724همدقم

يرظن بوچراچ  729شور و 

هلئسم 729نایب 

هاگدید ود  732یسررب 

732هراشا

یمشاه ياقآ  733هاگدید 

ییاضر ياقآ  738هاگدید 

يژتارتسا هرابرد  يرظن  744تاظحالم 

قیقحت 757شور 

اه هاگدید  یسررب  758همیمض :

گنج مامتا  رد  769یماکان 

ناریا يزوریپ  زا  769ینارگن 

ناریا 777يژتارتسا 
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777هراشا

ناضمر تایلمع  780تسکش 

قارع 788يژتارتسا 

788هراشا

یجراخ طباور  794شرتسگ 

كراخ هریزج ي  هب  801هلمح 

گنج تشونرس  نییعت  يارب  ناریا  803شالت 

اهرهش گنج  رد  ناریا  لثم  هب  819هلباقم 

حلص هب  ناریا  شرگن  رد  824رییغت 

مود لصف  يریگ  828هجیتن 

هنزاوم 830يرارقرب 

هدنرب نودب  830گنج 

نانبل رد  اکیرما  833تسکش 

قارع زا  اکیرما  يدربهار  835تیامح 

835هراشا

قارع هب  یتاعالطا  ياه  841کمک 

قارع هب  یلام  ياه  848کمک 

قارع هب  یتاحیلست  ياه  850کمک 

ناریا ربارب  رد  یساملپید  857راشف - 

قارع 863يژتارتسا 

863هراشا

اه شکتفن  868گنج 

ییایمیش 874گنج 

ییایمیش رازفا  گنج  لماوع و  دیلوت  875هیهت و 

گنج رد  يریگراک  878هب 

ناریا 882يژتارتسا 
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882هراشا

زاب ياهرد  یجراخ  886تسایس 

یتایلمع يژتارتسا  رد  891رییغت 

واف 899فرصت 

هرصب تمس  هب  906يورشیپ 

اه شکتفن  گنج  رد  لثم  هب  913هلباقم 

اهرهش گنج  رد  لثم  هب  918هلباقم 

موس لصف  يریگ  920هجیتن 

گنج 923نایاپ 

ناریا هب  یماظن  یللملا و  نیب  راشف  923دیدشت 

ناریا 934يژتارتسا 

934هراشا

للم نامزاس  قیرط  زا  937حلص 

سراف جیلخ  رد  اکیرما  اب  942هلباقم 

برغ لامش  رد  گنج  948شرتسگ 

قارع 950يژتارتسا 

950هراشا

یماظن يرترب  954بسک 

یمجاهت شور  959ذاختا 

هدش فرصت  قطانم  يریگ  سپ  964زاب 

سب شتآ  970يرارقرب 

مراهچ لصف  يریگ  973هجیتن 

يریگ 976هجیتن 

980دلج 5

980هراشا

989راتفگشیپ
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991همدقم

991هراشا

قیقحت 992شور 

باتک 1001راتخاس 

( نارحب تیریدم   ) يرظن 1007تاظحالم 

يرظن 1007تاظحالم 

1017دیدهت

1024نارحب

نارحب 1031تیریدم 

( گنج  ) نارحب 1038نایاپ 

گنج زا  1050سپ 

گنج 1054عوقو 

یلامجا شرازگ  ناریا : هب  قارع  1054هلمح 

اهدرکیور یسررب  گنج : عوقو  1060لیلحت 

اه تیعقاو  يرظن و  تاظحالم  اه : هنیزگ  1079یسررب 

1079هراشا

یگدنرادزاب روز -  زا  هدافتسا  هب  1084دیدهت 

زایتما 1094هرکاذم - 

کیژتارتسا نامیپ  یجراخ -  تابسانم  1107شرتسگ 

بالقنا 1112اتدوک - 

اهدمایپ للع و  ناریا : يریگ  1116میمصت 

گنج 1129موادت 

یلامجا شرازگ  گنج : 1129موادت 

اهدرکیور یسررب  گنج : موادت  للع  لیلحت  1135هیزجت و 

اه تیعقاو  يرظن و  تاظحالم  اه : هنیزگ  1149یسررب 

1149هراشا
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هرکاذم سب -  1157شتآ 

راظتنا 1167فقوت - 

نمشد میلست  هدننک -  نییعت  1170هبرض 

اهدمایپ للع و  ناریا : يریگ  1173میمصت 

گنج 1181نایاپ 

یلامجا شرازگ  گنج : نایاپ  1181هوحن ي 

اهدرکیور یسررب  گنج : نایاپ  هوحن  لیلحت  1188هیزجت و 

اه تیعقاو  يرظن و  تاظحالم  اه : هنیزگ  1196یسررب 

اهدمایپ للع و  ناریا : يریگ  1222میمصت 

گنج زا  1237سپ 

1237هراشا

تیوک يریگ  سپ  زاب  يارب  اکیرما  هلمح  قارع و  تسد  هب  تیوک  1242لاغشا 

ناتسناغفا رد  ناریا  ياه  تاملپید  تداهش  یقرش و  ياهزرم  رد  1247شنت 

نابلاط طوقس  ناتسناغفا و  هب  اکیرما  1251هلمح 

مادص طوقس  قارع و  هب  اکیرما  1255هلمح 

يریگ 1262هجیتن 

زکرم 1274هرابرد 
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قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  شسرپ 

باتک تاصخشم 

دمحم نایدورد ، هسانشرس : 

يرهاط داهرف  راتساریو  نایدورد ؛ دمحم  هدنسیون  گنج / یساسا  ياه  شسرپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

2[ شیاریو  : ] تساریو تیعضو 

.1382 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  نارهت : رشن :  تاصخشم 

لودج.ص  244 يرهاظ :  تاصخشم 

(1 ج ] [ ؛ قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و   : ) تسورف

لایر 410000-53-6315-964 لایر ؛  410000-53-6315-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

یگنهرف یسایس  تاعلاطم  هسـسوم  طسوت  گنج  یـساسا  ياه  شـسرپ  یـسررب  دقن و  ناونع  اب  باتک  نیا  لوا  شیاریو  تشاددای : 
تسا هدیسر  پاچ  هب  لاس 1380  رد  بان  هشیدنا 

همانباتک تشاددای : 

گنج یساسا  ياه  شسرپ  یسررب  دقن و  رگید :  ناونع 

1359  - 1367 قارع ، ناریا و  گنج  عوضوم : 

للع  -- 1359  - 1367 قارع ، ناریا و  گنج  عوضوم : 

گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  .یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدوزفا :  هسانش 

DSR1600/د4ن 7 1.ج 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0843 ییوید :  يدنب  هدر 

م 17560-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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دلج 1

هراشا
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مود پاچ  راتفگشیپ 

هتکن دنچ  رکذ  مود ، پاچ  هناتـسآ  رد  .دیدرگ  بایان  تعرـس  هب  دـش و  ور  هب  ور  ناوارف  لابقتـسا  اب  راشتنا  زا  سپ  باتک  لوا  پاچ 
: تسا يرورض 

ًاتبـسن یتاعلاطم  دـیدج و  يدرکیور  اـب  باـتک  یفرط  زا  تسا و  هدـشن  عیزوت  هعماـج  رد  هدرتسگ  روط  هب  باـتک  هکنیا  لـیلد  هب  - 1
رد .دراد  لمأت  هب  زاین  يّدج  شنکاو  هنوگره  نوچ  تسا  هدشن  راکشآ  زونه  باتک  هرابرد  اه  شنکاو  تسا ، هدش  هتـشاگن  هدرتسگ 

یـسررب رد  دیدج ، يدرکیور  رب  دیکأت  ًاتدمع  دنا  هدرک  حرطم  رظن  بحاص  نازیزع  مرتحم و  ناگدنناوخ  زا  یخرب  هچنآ  لاح  نیع 
لکـش باتک  روحم  لوح  دـیدج  نامتفگ  کی  هک  دوب  دـهاوخ  راذـگریثأت  شخبرمث و  یتروص  رد  مهم  نیا  تسا .  گنج  لـئاسم 

 ، هعومجم (1) نیا  ياه  باتک  ریاس  راشتنا  نینچمه  یعامتجا و  یـسایس  تالوحت  نامز ، تشذـگ  دـش ؟ دـهاوخ  نینچ  اـیآ  .دریگب 
.درک دهاوخ  نشور  ار  شسرپ  نیا  هب  خساپ 

گنج 8 هرابرد  يداقتنا  نامتفگ  بوچراچ  رد  هجوت  لباق  دادخر  نونکات ، نآ  پاچ  رضاح و  باتک  تاقیقحت  مامتا  هلـصاف  رد  - 2
 / 5 خـیرات 22 /  رد  دامتعا  همانزور  اب  ییوگو  تفگ  یط  ینارجاـهم  هللا  ءاـطع  رتکد  هک  تسا  گـنج " تیهاـم  دـقن   " ثحب هلاـس ،

روـخرد قـیمع و  خـساپ  یلو  تشاد  یـسایس  باـتزاب  ینارجاـهم  ياـقآ  دـیدج  شرگن  هک  لاـح  نیع  رد  .تسا  هدرک  حرطم   1381
هارمه قارع ، ناریا و  گنج  لئاسم  هب  دیدج  يدرکیور  ناونع  هب  ار  باتک  نیا  زا  يا  هخسن  یناخمش  ياقآ  هتبلا  .دشن  هئارا  یهجوت 

لیالد زا  یکی  دیاش  هک  درک  لاسرا  ناشیا  يارب  يا  همان 
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رد تایرظن  یخرب  روهظ  رب  لاد  یمئالع  نینچمه  .تسا  هدوب  تاعوبطم  رد  عوضوم  نیا  باتزاب  باـتک ، زا  نادـنم  هقـالع  لابقتـسا 
.دریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  تسا  هدهاشم  لباق  گنج  اب  دروخرب 

لاقتنا رد  تلوهس  يارب  دش  ببس  هلئسم  نیمه  دوب و  ییارآ  هحفص  ینیچفورح و  یـشیاریو ، تالاکـشا  ياراد  باتک  لوا  پاچ  - 3
.دوش ییارآ  هحفص  یبدا و  ییاوتحم و  شیاریو  ًاددجم  باتک  میهافم ،

هک تسا  هدـش  هفاـضا  باـتک  ناـیاپ  هب  همیمـض  ود  تفرگ ، تروـص  باـتک  نیا  رد  مود  پاـچ  يارب  هک  یتاحالـصا  رب  هوـالع  - 4
گنج يراگن  خیرات  باتک و  رد  جردـنم  ثحابم  هرابرد  يرهـشمه  همانزور  هتفه و  باتک  هیرـشن  اب  باتک  هدنـسیون  ياه  هبحاصم 

.تسا

هک دوب  هدرک  یـصاصتخا  يوگو  تفگ  يرگید  صاخـشا  اب  هدنـسیون  دوب ، هدـمآ  باـتک  لوا  پاـچ  ناـیاپ  رد  هچنآ  رب  هوـالع  - 5
رایسب يراکمه  زا  نینچمه.تفرگ  تروص  تسرهف  نیا  رد  مزال  تاحالصا  هک  دوب  هدش  تلفغ  اهنآ  زا  یخرب  مان  رکذ  زا  هنافـسأتم 

اب وگ  تفگ و  هنیمز  ندرک  مهارف  هدوت و  بزح  لـک  ریبد  ییوجزاـب  هژورپ  نتـشاذگ  راـیتخا  رد  يارب  تاـعالطا  ترازو  دنمـشزرا 
پاچ رد  عوضوم  نیا  حیـضوت  رد  ار  ام  تلفغ  تسا  دیما  دوش و  یم  يرازگـساپس  بزح ، نیا  يزکرم  رداک  نیـشیپ  ياضعا  یخرب 

.دنریذپب لوا 

شـسرپ هب  دـیدج  شرگن  رد  ار  هدنـسیون  هک  این  يداهرف  دـیمح  ياقآ  بانج  ياه  تدـعاسم  زا  دوب  مزال  باتک  لوا  پاـچ  رد  - 6
زا اج  نیمه  رد  هک  دوش  رکـشت  دندرک  ییامنهار  رظن  بحاص  دارفا  اب  یـصاصتخا  هبحاصم  هژیو  هب  قیقحت ، يژولدتم  گنج و  ياه 

نـسحم ياقآ  بانج  هژیو  هب  دندرک ، تدعاسم  ردص  هعـس  اب  باتک  نیا  رـشن  پاچ و  يزاس و  هدامآ  رد  هک  ینازیزع  ریاس  ناشیا و 
يرازگساپس دوبن ، ریذپ  ناکما  ناشیا  رظن  تعسو  دامتعا و  نسح  اه و  تیامح  نودب  رـضاح  باتک  راشتنا  هیهت و  ًاتقیقح  هک  دیـشر 

.دوش یم 

گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 

1382
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لوا پاچ  راتفگشیپ 

دروخرب رد  يداقتنا  نامتفگ  .تسا  هدرک  نوگرگد  ار  روشک  ياضف  دیدج ، لسن  روضح  یعامتجا و  يداصتقا و  یسایس ، تالوحت 
نارود ياه  يریگ  میمـصت  تامادـقا و  هژیو  هب  یـسایس ، ياهراتخاس  يداقتعا و  يرکف و  ياه  ناینب  یعامتجا و  یـسایس  لئاسم  اـب 

ثاریم و نتفرگ  هدـیدان  ای  یـشومارف  اه و  لسن  نایم  تسـسگ  رطخ  ناـیم ، نیا  رد  .تسا  هدـش  لیدـبت  بلاـغ  یناـمتفگ  هب  گـنج ،
.تسا هدننک  نارگن  دیدج ، لسن  یتیوه  یب  هجیتن  رد  گنج و  بالقنا و  ههد ي  ياهدرواتسد 

لیلد هب  تسا ، هتـشاد  یتبثم  ياهدرواتـسد  اه  هنیمز  زا  یخرب  رد  هچرگا  يداقتنا  ناـمتفگ  بوچراـچ  رد  گـنج  هب  دـیدج  درکیور 
تردق دنک و  یم  شودـخم  هعماج  رد  ار  گنج " ياه  يزوریپ  اه و  ینیرفآ  هسامح  اه ، تمواقم  زا  لصاح  سفن  هب  دامتعا   " هکنیا

نیا زا  لصاح  يریذپ  بیسآ  .تسا  زیمآ  هرطاخم  دهد ، یم  شهاک  یتینما  یماظن و  تادیدهت  ربارب  رد  ار  روشک  یعافد  یگدامآ  و 
ود ییاپ  رب  دـقن  نونکا  مه  .دوش  صخـشم  يداقتنا  نامتفگ  ياـهزرم  دـنک  یم  باـجیا  یّلم ، تردـق  ناوت و  فیعـضت  رد  ناـمتفگ 
رد گنج  بالقنا و  ههد  تاریثأت  هک  تسا  یهیدب  .دوش  یم  ماجنا  ینکـش " هدولاش   " و زیامت " یفاکـش و  دـبلاک   " توافتم فیرعت 

.دبات یمنرب  ار  نکش  راتخاس  دقن " ، " لسن کی  ّتیوه  راتفر و  يریگ  لکش 
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زا لصاح  تایبرجت  اهدرواتـسد و  اب  گنج  زا  سپ  لسن  تبـسن  نییعت  و  گنج ، ياهدـمایپ  اب  دروخرب  ياـه  یگدـیچیپ  يراوشد و 
تاـیبرجت و زا  ناوـت  یمن  یـسررب  دـقن و  نودـب  هـک  تـسا  نـشور  یلو  دـبلط  یم  ار  یقیمع  هدرتـسگ و  تاـعلاطم  یـسررب و  نآ ،

دهاوخ شودخم  نآ ، ياه  هنیزه  یمامت  اب  ار  گنج  تایبرجت  هنانکـش  هدولاش  دـقن  لاح  نیع  رد  تفرگ  هرهب  گنج  ياهدرواتـسد 
؟ دش هجاوم  دیاب  هنوگچ  هدیدپ  نیا  اب  لاح  .درک 

يدرکیور اب  سّدقم ، عافد  خیرات  رشن  ظفح و  هب  مامتها  نینچمه  نآ و  یلامتحا  جیاتن  دیدج و  تایعقاو  هب  هجوت  اب  باتک  هدنـسیون 
ياـهراتفر يریگ و  میمـصت  هزوح  رد  تینـالقع  نییبت  شـالت ، نیا  زا  فدـه  .تسا  هدرک  یـسررب  دـقن و  ار  گـنج  لـئاسم  دـیدج 

.دشاب یم  گنج  رد  یماظن  یسایس 

ناونع هب  هجوت  اب  هک  تسا  یهیدب  .تسا  هدش  شراگن  دیدج  ياه  ترورض  عاضوا و  ساسا  رب  گنج  یـساسا  ياه  شـسرپ  باتک 
رب یـسررب " دقن و  " ؟ تسیچ گنج  ياه  شـسرپ  زا  روظنم  تسا ؟ هدش  هتـشون  باتک  نیا  ارچ  هک ؛ دراد  دوجو  شـسرپ  نیا  باتک 

.رگید ياه  شسرپ  و  تسا ؟ یمیهافم  هچ  يواح  باتک  لصف  ره  تسا ؟ هتفریذپ  ماجنا  ییاهراک  زاس و  هچ  اب  یساسا و  هچ 

ار نیشیپ  ياهرواب  هعماج  هک  تسا  انعم  نیا  هدننک  نایب  شسرپ  حرط  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  گنج  یساسا  ياه  شسرپ  یسررب  رد 
.تسا هدش  هجوت  گنج ، ِدقن  ّتیهام  هب  یسررب ، نیا  رد  دیامن ، فیرعت  ًاددجم  نییعت و  هتشذگ  اب  ار  دوخ  تبسن  ات  دنک  یم  دقن 

از لّوحت  ناشتّیهام  رهوج و  لیلد  هب  اه  گنج  هک  تسا  راوتـسا  ضرف  نیا  رب  تسا و  راثآ " ّتیهاـم و  گـنج ،  " لوا لـصف  عوضوم 
تاظحالم ندرک  روظنم  اب  حیـضوت و  نیا  اب  .تسا  گنج  میقتـسم  راثآ  زا  رت  هدرتسگ  رت و  قیمع  بتارم  هب  نآ  ياهدمایپ  دنتـسه و 

زا سپ  یعامتجا  تالوحت  رب  لّمأت  لاح ، نیع  رد  .تسا  هدش  هتشون  لوا  لصف  خیرات ، هفـسلف  يا  هزادنا  ات  یتخانـش و  هعماج  يرظن ،
رد سور ، ناریا و  ياه  گنج  ياهدمایپ  هژیو  هب  یخیرات ، تاعلاطم  گنج و 
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یعامتجا یسایس -  تالوحت  هک  تسا  نیا  رب  هدنسیون  ضرف  .تسا  هتـشاد  یـساسا  ریثأت  لوا  لصف  ینابم  بوچراچ و  يریگ  لکش 
.تسا رثأتم  گنج  نایاپ  هوحن ي  زا  مود  ههد ي  یعامتجا  یسایس -  تالوحت  گنج و  زاغآ  زا  رثأتم  بالقنا  لوا  ههد ي 

، شور نیا  زا  فده  .تسا  هدـنام  خـساپ  یب  هک  هدـش  حرطم  باتک  روطـس  يال  هبال  رد  لوا و  لصف  رد  يدایز  اتبـسن  ياه  شـسرپ 
رکفت لمأت و  هب  ار  نابطاخم  ات  تسا  هدوب  یپرد  یپ  ياه  شـسرپ  حرط  اب  دـیدج  ياه  هدـیدپ  قمع  نتخاس  نشور  یفاکـشدبلاک و 

ياهدمایپ لئاسم و  دیدج  ياه  هصرع  هب  دورو  يارب  یلامجا ، یعورـش  لوا  لصف  هک  درک  دیکأت  ناوت  یم  نیمه  يارب  .دزاس  راداو 
.تسا گنج 

.تسا هدش  یسررب  دیـسر  دوخ  جوا  هب   1378 ياه 1379 -  لاس  رد  هک  گنج  يداقتنا » نامتفگ   » تیهاـم داـعبا و  مود ، لـصف  رد 
حتف اـی  گـنج  زاـغآ  درگلاـس  مسارم  رد  هکنآ  زا  شیب  ناـمتفگ  نیا  هنماد ي  شرتـسگ  قیمعت و  هک  تسا  نیا  هجوـت  لـباق  هتکن ي 
جوا مشـش  سلجم  تاـباختنا  يرازگرب  هژیو  هب  یـسایس  ياهدادـخر  رد  رتـشیب  دوـش ، ماـجنا  همانعطق ي 598  شریذـپ  ای  رهـشمرخ 

.دزاس یم  راکشآ  ار  نآ  تیهام  يداقتنا و  نامتفگ  رب  رظان  فادها  يا  هزادنا  ات  عوضوم  نیمه  .تفرگ 

 - یسایس تیعضو  هب  هجوت  اب  یـسررب  نیا  .دنک  یم  یـسررب  ار  نآ  زا  سپ  گنج و  هرود ي  ود  گنج » ياه  شـسرپ  ، » موس لصف 
یم راکـشآ  يا  هزادنا  ات  اه  شـسرپ  يریگ  لکـش  رب  مکاح  قطنم  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  هدـش  ماجنا  یخیرات  يدـنور  رد  یعامتجا 

هب اذل  دنا ، هتشاد  اه  شسرپ  هئارا ي  حرط و  رد  ار  ریثأت  شقن و  نیرتشیب  یسایس ، ضارغا  فادها و  اب  ییاهورگ  هکنیا  هب  رظن  .دوش 
.تسا هدش  هجوت  اه  تیصخش  زا  یخرب  زین  اه و  هورگ  نیا  عضاوم 

هـس لصف  نیا  نایاپ  رد  .تسا  هدـش  صخـشم  اه  لودـج  میـسرت  اب  يدـنب و  هتـسد  لیلحت و  هیزجت و  اه  شـسرپ  مراـهچ ، لـصف  رد 
مهم رهشمرخ و  حتف  زا  سپ  هژیو  هب  گنج » ندش  ینالوط   » تلع نآ ، يریذپ » بانتجا  ناکما   » گنج و زاغآ  تلع  یساسا : شسرپ 

شریذپ اب  گنج » نتفای  نایاپ  هوحن ي   » همه زا  رت 
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.دمآ دهاوخ  هعومجم  نیمه  يدعب  ياهدلج  رد  اه  شسرپ  نیا  هب  خساپ  .تسا  هدش  یسررب  همان 598  عطق 

اب هک  دـش  ببـس  عوضوم  نیا  تیمها  اذـل  تسا ، هدـش  ینیبزاب  دـیدج  يدرکیور  اب  گـنج  لـئاسم  رـضاح  باـتک  رد  هکنیا  هب  رظن 
دوجوم عبانم  هیلک ي  نیا ، رب  هوالع  .دوش  ماجنا  یصاصتخا  هبحاصم ي  یسایس  ياهورگ  نالوئسم  نارظن و  بحاص  اه و  تیصخش 

هژیو هب  تایرشن  اه و  باتک  زا  ینارنخـس ، ای  هلاقم  تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  شـسرپ  حرط  گنج و  لئاسم  یـسررب  دقن و  هرابرد ي 
هجو لیلد ، نیمه  هب  .دش  يروآ  عمج  یسایس  ياه  هورگ  ویشرآ  زا  نینچمه  تسا و  هدش  رشتنم   1378 ياه 1379 -  لاس  رد  هچنآ 
وجو تسج  یـصاصتخا  ياه  هبحاصم  نآ و  عبانم  رد  گنج ، لئاسم  هب  دـیدج  درکیور  رب  هوالع  راثآ  ریاس  اب  ار  باـتک  نیا  زیاـمت 

.درک

ییاـمنهار تیاـمح و  يارب  حلـسم ، ياـهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  مرتـحم  ریزو  یناخمـش ، یلع  ناـبایرد  ریما  زا  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 
لیلد هب  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  سیئر  مرتحم  نیشناج  دیشر ، یلعمالغ  رکـشلرس  رادرـس  زا  و  راک ، فلتخم  لحارم  رد  هدنـسیون 
تقو مرتحم  سیئر  ییالع ، نیسح  پیترس  رادرس  زا  و  يرورض ، تاحالصا  جرد  باتک و  نتم  هعلاطم ي  یـصاصتخا و  هبحاصم ي 

.دوش ینادردق  رکشت و  دندرک ، تیامح  اه  شالت  نیا  زا  هک  نارادساپ ، كرتشم  داتس 

رد یقح  یضترم  ياقآ  باتک و  ییاوتحم  شیاریو  رد  یمالـسالا  خیـش  نیدلاءاهب  ياقآ  زیزع  ناردارب  شالت  تامحز و  زا  نینچمه 
ندیـسر رمث  هب  يارب  هدـننک  نییعت  شقن  کی  ره  هک  يدـمحم  هاش  ورـسخ  ياقآ  پاچ و  يارب  باتک  يزاس  هدامآ  یبدا و  شیاریو 

.دوش یم  يرازگساپس  دنا ، هتشاد  هدش  ماجنا  تاقیقحت 

گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 

1380
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همدقم

هتـشذگ ههد ي  ود  یط  درذـگ (1)  یم  گنج  مامتا  زا  لاـس  هدزیـس  ناریا و  هب  قارع  شترا  هدرتسگ ي  زواـجت  زا  ههد  ود  زا  شیب 
، یـسایس ياه  هورگ  هعماج و  هک  تسا  هدوب  یلئاسم  نیرت  یـساسا  نیرت و  مهم  زا  یکی  نآ ، اب  دروخرب  هوحن ي  گنج و  هلئـسم ي 

.دنا هدوب  هجاوم  نآ  اب  یگنهرف  یعامتجا و 

ياـهورین روضح  تلع  هب  نینچمه  .داد  رارق  ریثأـت  تحت  ًاـقیمع  ار  ناریا  هعماـج ي  نآ ، داـعبا  فادـها و  ّتیهاـم ، لـیلد  هب  گـنج ،
هنیمز رد  يرایـسب  تالوحت  أشنم  لماوع ، ریاـس  نآ و  هنماد ي  یگدرتسگ  لاـس و  تشه  تّدـم  هب  ندـش  ینـالوط  یمدرم ، بلطواد 

نآ زا  سپ  دوب و  هتفهن  گنج  نامز  رد  تالوحت  نیا  زا  یشخب  .دش  یماظن  يداصتقا و  یگنهرف ، یعامتجا ، یـسایس ، فلتخم  ياه 
.دنمان یم  گنج " ياهدمایپ   " ار نآ  هک  تسا  يا  هدیدپ  نامه  عقاو ، رد  نیا  .دروآرب  رـس  یعامتجا  یـسایس  تابلاطم  ناونع  تحت 

بالقنا مود  ههد ي  تالوحت  زورب  روهظ و  يریگ و  لکش  لماوع  زا  یکی  هک  دش  يدیدج  تالوحت  أشنم  زین  گنج  نایاپ  هوحن ي 
، نآ زا  سپ  هچ  گنج و  نامز  رد  هچ  هتـشذگ ، ههد  ود  یط  ناریا  هعماج ي  هک  تساـنعم  نیا  هدـننک ي  ناـیب  تاحیـضوت  نیا  .دوب 

اب میقتسمریغ  ای  میقتسم 
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هتشاد ناریا  یعامتجا  یسایس  تایح  اب  زاس  تشونرس  یساسا و  يدنویپ  گنج  هلئسم  هجیتن ، رد  .تسا  هدوب  ور  هب  ور  گنج  لئاسم 
.تشاد دهاوخ  و 

نآ هب  رتشیب  اجنیا  رد  هچنآ  دـش ؟ هجاوم  نآ  ياهدـمایپ  اب  دـیاب  هنوگچ  گنج  زا  سپ  هک  درک  حرط  ار  شـسرپ  نیا  ناوت  یم  لاـح 
، يرکف یلمع ، ياهدروخرب  اه و  شلاچ  زا  يرایـسب  تلع  اریز  دشاب ؛ یم  گنج  زا  سپ  گنج  اب  دروخرب  هوحن  تسا ، هدـش  مامتها 

.تسا هلئسم  نیمه  گنج  بالقنا و  ياهدقن  اه و  شسرپ 

زارد رد  ییاه و  هصخـشم  هچ  یخیرات  گرزب  عیاقو  هکنیا  رب  ینبم  تسا  حرطم  رگید  یـشسرپ  ثحب ، عورـش  يارب  دسر  یم  رظن  هب 
اب ناوت  یم  هنوـگچ  تسا  یخیراـت  گرزب  هثداـح  قارع  ناریا و  گـنج  هکنیا  ضرف  اـب  دراد ؟ یتاریثأـت  هچ  تدـم  هاـتوک  تدـم و 
هچ ناریا  هعماج ي  ینونک  تیعضو  اب  يا ، هظحالم  ره  زا  ادج  گنج  هکنیا ، رگید  شـسرپ  و  دومن ؟ دروخرب  نآ  تاریثأت  اهدمایپ و 

؟ دراد نآ  ياهدادخر  گنج و  هب  يرواب  تینهذ و  هچ  دیدج  لسن  نآ ، زا  رت  مهم  دراد و  یتبسن 

دراذـگ و یمن  یقاب  يدـیدرت  ياج  نآ ، راذـگریثأت  شقن  هاگیاج و  هک  تسا  ناریا  خـیرات  تیعقاو  زا  یـشخب  گنج  دـیدرت  نودـب 
راکشآ ناریا  یماظن  یگنهرف و  یعامتجا ، یسایس ، تایح  یعامتجا و  تالوحت  رب  گنج  جیاتن  راثآ و  هدنیآ  ههد ي  دنچ  ات  لقادح 

یم زاس  تشونرس  هدیدپ  نیا  اب  یعامتجا  یسایس  ياه  هورگ  هعماج و  دروخرب  نآ و  يراذگریثأت  هوحن  مهم  هلئـسم  اما  .دوب  دهاوخ 
مامتا زا  سپ  هلـصافالب  تسخن  هرود  رد  دوش ؛ یم  میـسقت  یلک  هرود  ود  هب  گنج  زا  سپ  گنج  اب  دروخرب  دسر  یم  رظن  هب  .دشاب 

، نآ زا  رت  مهم  .دوب  نآ  ناـیاپ  هوحن  هلاـس و  تشه  گـنج  ندـش  ینـالوط  زا  یگتـسخ  تلع  هب  رتشیب  هک  دـش  تلفغ  نآ  هب  گـنج 
دوجو هب  یتیعـضو  رد  رما  نیا  .داد  رییغت  ار  روشک  ياضف  يداصتقا ، هعـسوت  یگدنزاس و  زاغآ  نآ ، زا  سپ  رد 1368 و  ماما  تلحر 
نادنز رد  نانچمه  ناریا  ناریـسا  .تسا و  هدشن  مه  زونه  هچرگ  دوب  هدـشن  دـقعنم  قارع  ناریا و  نایم  حلـص  دادرارق  زونه  هک  دـمآ 

هرود زاغآ  .تسا  هدش  هجوت  نآ  هب  رتمک  دنچ  ره  دوب  زیگنارب  لمأت  هلوقم  نیا  لیلد ، نیمه  هب  .دندوب  قارع  ياه 
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هعـسوت ي ياه  همانرب  يارجا  زا  یـشان  ياه  يراـجنهان  زا  رثأـتم  رتشیب  هک  تسا  یـشزرا  درکیور  اـب  گـنج  هب  ددـجم  عوجر  مود ،
اب گنج  هب  ددجم  هجوت  هنیمز ي  نآ ، حالـصا  يارب  شالت  ترورـض  یعامتجا و  عاضوا  رگید ، ترابع  هب  .دوب  هعماج  رد  يداصتقا 

.تخاس مهارف  ار  یسامح  یشزرا و  درکیور 

 - یسایس ياه  شنکاو  دش ، ماجنا  هعماج  رد  سدقم  عافد  نارود  ياه  شزرا  يایحا  يارب  هک  ییاهراتفر  اه و  شور  هلحرم  نیا  رد 
اب هارمه  دش ، یسایس  اجیردت  یلو  دوب  یعامتجا  یگنهرف و  ادتبا  هک  ییاه  تیلاعف  يوس  تمـس و  .تخیگنارب  ار  يدیدج  یعامتجا 
زا هتشذگ  ههد ي  ود  هب  تبسن  يداقتنا  نامتفگ  يریگ  لکـش  هب  تشاد  یفلتخم  لماوع  هک  هعماج  رد  اه  شرگن  اه و  شزرا  لوحت 

يرکف و ياهدروخرب  اه و  شلاچ  گنج و  زا  سپ  گنج  لئاسم  اب  هجاوم  رد  ار  درکیور  ود  يریگ  لکـش  .دـش  رجنم  گنج  هلمج 
هب هجوت  اب  درکیور  نیا  رد  لوا : شرگن  داد ؛ حیضوت  درک و  يدنب  هتسد  ناوت  یم  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، هصرع ي  رد  یلمع 

ياه شالت  هب  لاح ، نیع  رد  تسا و  هدش  هجوت  یگنهرف  یشزرا و  بوچراچ  رد  رتشیب  نآ  ياهدرواتـسد  گنج و  یتدیقع  تیهام 
.تسا هدـش  مامتها  سدـقم  عاـفد  نارود  یـشزرا  یگنهرف -  يوگلا  رب  عاـضوا  یهد  ناـمزاس  يارب  یعاـمتجا  یگنهرف و  یـسایس ،

هعماج ي هک  ییاه  نامرآ  فادـها و  نینچمه  هتـشذگ و  اب  ینونک  هعماج ي  یعاـمتجا  یگنهرف -  تیعـضو  ناـیم  دوجوم  فاـکش 
تسا و هدرک  هجوت  نآ  هب  شرگن  نیا  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  دش  يرایـسب  يونعم  يدام و  تاراسخ  لمتحم  نآ  ببـس  هب  ناریا 

.دراد داقتنا  اه  يراذگ  تسایس  اه و  يریگ  میمصت  یگنهرف و  یعامتجا -  ياهراتفر  زا  يرایسب  هب  لیلد ، نیمه  هب 

رتشیب نآ ، زا  یحانج  یسایس -  يرادرب  هرهب  گنج و  اب  یحطـس  يرهاظ و  دروخرب  زا  داقتنا  رب  هوالع  درکیور  نیا  رد  مود : شرگن 
روشک ياه  تیولوا  عاضوا و  رییغت  اب  داتفا ، قافتا  ناـمز  نآ  رد  هچنآ  هدیـسر و  ناـیاپ  هب  گـنج  هک  دوش  یم  دـیکأت  موهفم  نیا  رب 

همه زا  رت  مهم  یسایس و  يداصتقا و  هعسوت ي  يارب 
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.درک ظفح  هعماج  رد  ار  گنج  نارود  ياـضف  ناوت  یمن  تسین و  يزاـسزاب  هداـعا و  لـباق  یللملا  نیب  عاـضوا  رییغت  دـیدج و  لـسن 
 - یـسایس تاشقانم  دـیدشت  بسانت  هب  دادرخ 1376  مود  زا  سپ  هک  تـسا  یعیـسو  ياـه  هاگدـید  زا  هـتفرگرب  رتـشیب  مود  درکیور 

راجنهان تیعـضو  هب  زین  درکیور  نیا  رد  .تسا  هتفرگ  لکـش  لوا  هورگ  ياـهراتفر  عضاوم و  هب  شنکاو  عضوم  رد  رتشیب  یحاـنج و 
هکنیا نمـض  دوش ، یم  لیلحت  یـسررب و  يرگید  لماوع  ساسا  رب  تیعـضو  نیا  شیادیپ  تلع  یلو  تسا  هدش  هجوت  هعماج  ینونک 

.دنناد یمن  رثؤم  دیفم و  هعماج  حالصا  يارب  ار  لوا  هورگ  ياه  شور  مود  هورگ 

هکنآ لاح  دـنک ، یم  ادـیپ  باتزاب  ملیف  يا  هزادـنا  ات  رعـش و  ناتـساد ، نامر ، رد  گنج  یفطاـع  یـسامح و  داـعبا  لوا ، درکیور  رد 
یحارط یتح  دش و  یم  ماجنا  ینالقع  قیقد  تابساحم  ساسارب  یماظن  یسایس و  تامیمصت  زا  يرایسب  تسا و  ینالقع  يرما  گنج 

، نیاربانب .دـش  یم  ارجا  تداهـش  موهفم  اب  هتخیمآ  گنج و  یتدـیقع  تیهام  رتسب  رد  سپـس  یـسررب و  اه  هام  یماظن  ياه  تایلمع 
داـعبا هکنیا  هژیو  هب  دوش ، هجوت  زین  نآ  ینـالقع  داـعبا  تاـیعقاو و  هب  گـنج ، یفطاـع  یـسامح و  داـعبا  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  مزـال 

تسا و هتـشاد  دربراک  گنج  ياـه  یتخـس  نتخاـس  ریذـپ  لـمحت  ورین و  جیـسب  يارب  گـنج و  ناـمز  رد  رتشیب  یفطاـع  یـسامح - 
یم ناوج  لسن  نایم  رد  دوجوم  ياه  شـسرپ  هب  ییوگخـساپ  عانقا و  يارب  مزال  درکراک  دقاف  یلو  تسا  رکذـت  یعون  نآ  يروآدای 

ناوت یم  یقیرط  هچ  زا  دنامب و  هنادواج  دیاب  لیلد  هچ  هب  سدقم  عافد  گنهرف  هک  تسا  هدش  دراو  دـقن  نیا  لوا  درکیور  هب  .دـشاب 
: دننک یم  داقتنا  دوش  یم  ماجنا  گنج  گنهرف  نتشاد  هگن  هدنز  مان  هب  هچنآ  رب  سپس   (1) دناشوپ ؟ لمع  هماج ي  ار  ترورض  نیا 

یگنهرف راک  قیرط  زا  افرـص  تشگ ، رادیدپ  یمالـسا  ناریا  هب  قارع  زواجت  اب  هلباقم  رد  هک  یعون  زا  یگدنمزر  حور  يرادیاپ  ایآ  »
هلاقمرس رد  یمالسا  يروهمج  همانزور ي   (2) تسا »؟ رثؤم  يرادیاپ  نیا  رد  زین  یعامتجا  يداصتقا و  ياه  تسایـس  ای  تسا  رـسیم 

ون لسن  : » دسیون یم  هتشذگ  اب  ینونک  ياه  تیعقاو  نایم  فاکش  هب  هراشا  اب  دوخ  ي 
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 . (1) .دریگ » یم  رارق  دنیب  یم  دوخ  هچنآ  ریثأت  تحت  دریگب ، رثا  یخیرات  عیاقو  هکنآ  زا  شیپ 

یگناگود خلت  تیعقاو  هب  هراشا  عقاو ، رد  .دنک  یم  تواضق  هتشذگ  هرابرد ي  دوخ  تادهاشم  ساسارب  ینونک  لسن  حیضوت ، نیا  اب 
هکلب تسین ؛ یلـصا  هلئـسم ي  دراد  هک  يریثأت  دوجو  اب  گنج  تایعقاو  زا  حیحـص  تیاور  هک  تسانعم  نیا  هدـننک ي  نایب  دوجوم ،

رد یتح  دنک و  یبایشزرا  نآ  ساسا  رب  ار  هتشذگ  دیدج  لسن  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  دوجوم  تایعقاو  رییغت  رت  یـساسا  هلئـسم ي 
ناماس سیسأت و  هتشذگ  ياه  شزرا  لوصا و  اب  ار  دیدج  تایعقاو  عاضوا و  دیاب  نیاربانب ، .دهد  ناشن  شنکاو  حیحص  تیاور  ربارب 

زین یلعف  هدـننک ي  نارگن  یگناگود  فاکـش و  دروخ و  یم  دـنویپ  هتـشذگ  اـب  لـمع  رد  دـیدج  لـسن  تروص ، نیا  رد  .درک  یهد 
.دوش یم  نیمضت  زین  هدنیآ  هکنیا  رب  فاضم  دش ، دهاوخ  فرطرب 

للع اـه ، هشیر  صیخـشت  رد  یلو  تـسا ، كرتـشم  هورگ  ود  ره  رد  ینوـنک  راـجنهان  تیعـضو  زا  ینارگن  تـسا  نـشور  هـک  ناـنچ 
هیکت اب  اه و  فالتخا  نیمه  ساسارب  زین  دوجوم  ياه  شلاچ  دـشاب و  یم  فالتخا  اهنآ  نایم  نآ ، لح  هار  تیعـضو و  نیا  شیادـیپ 

تـالداجم و ناـفوت  نورد  رد  اریز  تسا ؛ هدـش  شومارف  تاـکرتشم  ـالمع  تسا و  يریگ  لکـش  لاـح  رد  فلتخم  ياـهدرکیور  رب 
.تسا هدنامن  یقاب  نآ  هب  هجوت  يارب  یلاجم  یسایس  تاشقانم 

تاـباهتلا اـب  اددـجم  گـنج ، زا  سپ  یعاـمتجا  یگنهرف و  یـسایس ، شمارآ  تاـبث و  ییا  هرود  زا  سپ  ناریا  هعماـج ي  نوـنکا  مه 
نارود رد  بالقنا  زا  هدمآرب  یعامتجا  یسایس -  تالوحت  نیا  .تسا  هدش  هجاوم  یـسایس  یعامتجا و  یگنهرف ، تارییغت  یـسایس و 

دیدج تالوحت  رتسب  رد  تسا ، یهیدـب  .تسا  رییغت  لاح  رد  روشک  زا  جراخ  لخاد و  رد  ناریا  یـشزرا  یگنهرف -  يوگلا  گنج و 
اهدروخرب هنماد ي  ود ، نیا  نایم  یگتـسویپ  لیلد  هب  دوش ، یم  دقن  نآ ، ياهدرواتـسد  لوصا و  بالقنا و  ینابم  هک  ینازیم  نامه  هب 

هب خساپ   (2) عیاقو ، زا  حیحص  تیاور  ترورض  دننام  یتامادقا  ریسم  نیا  رد  .تسا  هتفرگربرد  زین  ار  گنج  هزوح ي 

19 ص :

ص 2. ، 1379  / 10  / 20 مج ، ماج  همانزور  یئاکاک ، رابجلادبع  . 12 - 1

ص 2. ، 1379  / 10  / 20 مج ، ماج  همانزور  یئاکاک ، رابجلادبع  . 12 - 2

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 35 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_19_2
http://www.ghaemiyeh.com


(2) يرگن ، یحطـس  ییارگرهاظ و  زا  زیهرپ  ادهـش ، هراوداـی ي  هاگـشیامن و  ییاـپرب   (1) ینونک ، تصرف  زا  هدافتـسا  اب  اه  شـسرپ 
زا یحانج  یسایس -  يرادرب  هرهب  زا  بانتجا  سدقم (3) و  عافد  گنهرف  شرتسگ  يارب  يرابجا  ياه  شور  زا  هدافتـسا  رد  بانتجا 
رد يا  هزادنا  ات  دـیاش  گنج (6)  عیاقو  هب  هناروسج  هاگن  تاـیعقاو و  هب  هجوت  ترورـض   ، (5) هعماج ، عاضوا  حالـصا   (4) گنج ،

هعماج یعامتجا  یگنهرف -  یلعف  تیعضو  نایم  فاکش  نتخاس  فرطرب  یلصا  هلئسم ي  رگا  یلو  دشاب ، وگخساپ  ینونک  تیعـضو 
.دناشوپ لمع  هماج ي  نآ  هب  دیشیدنا و  يرت  یساسا  ياه  لح  هار  دیدج و  يرظن  ياه  بوچراچ  هب  دیاب  اعطق  دشاب ، هتشذگ  اب 

زمر ود  گنج ، نادیم  رد  تداهش  موهفم  ققحت  فرگش و  ياه  هسامح  قلخ  دیدرت  نودب  ناریا  فیرش  تلم  یخیرات  هظفاح ي  رد 
، تیمولظم هسامح و  روهظ  اب  سدـقم  عافد  نارود  تیناـقح  .تسا  نآ  طبـض  تبث و  سدـقم و  عاـفد  نارود  یگنادواـج  رد  یلـصا 
، رنه هشیدـنا ، صولخ  هب  اهنت  تسا و  هدرک  نیمـضت  هدـنیآ ، ياه  لسن  يارب  شخب  تایح  اـهبنارگ و  یثاریم  ناونع  هب  ار  نآ  لاـقتنا 

.تسا زاین  تقیقح  نیا  نایب  فشک و  رد  تیارد  هدارا و 

ياه شنکاو  شنک و  .تسا  هتـشادن  يا  هجیتن  هتـشذگ  ياهوگلا  بوچراـچ  یعاـمتجا  یـسایس -  يزاـسزاب  يارب  شـالت  نونک  اـت 
دنور نیا  یفاکشدبلاک  رد  .تسا  هتفرگربرد  ار  لئاسم  زا  يرایـسب  تسا و  قیمعت  شرتسگ و  لاح  رد  اجیردت  زین  هعماج  رد  دوجوم 

: تسا هدش  هجوت  باتک  نیا  رد  نآ  زا  یشخب  یسررب  هب  هک  دراد  دوجو  يدایز  ياه  شسرپ  نآ ، اب  طبترم  تاعوضوم  و 

ایآ تسیچ ؟ قارع  ناریا و  گـنج  ياـه  یگژیو  دراد ؟ ییاـه  هصخـشم  تیهاـم و  هچ  راذـگریثأت  ییا  هثداـح  ناونع  هب  گـنج   - 1
رب تاریثأت  نیا  دـنیارف  دراد ؟ یتاریثأت  هصخـشم و  هچ  یعامتجا  یـسایس -  تاعبت  رظن  زا  گـنج  تسا ؟ یخیراـت  ییا  هعقاو  گـنج 

؟ تسیچ یعامتجا  یسایس -  تالوحت 

، بوچراچ دراد ؟ یموهفم  انعم و  هچ  ینالقع  ياه  شور  هیاپ ي  رب  دـیدج و  ياه  هیرظن  بوچراچ  رد  دـقن  هنماد ي  شرتسگ   - 2
دقن زرم  دح و  رایعم و 
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؟ تسیچ بالقنا  گنج و  ههد ي  ود  عضاوم  اهراتفر و  ینابم ، دقن  رد  ینالقع  درکیور  دنیارف  تسیچ ؟

ایآ تسیچ ؟ اه  شـسرپ  شرتسگ  دشر و  شیادیپ و  رثؤم  لماوع  دراد ؟ يا  هصخـشم  هچ  تیهام  ظاحل  هب  گنج  ياه  شـسرپ   - 3
؟ تسا هتشاذگ  ریثأت  گنج  ياه  شسرپ  لکش  تیهام و  رب  عاضوا  رییغت 

اه شـسرپ  نیا  نایم  رد  یـسررب  دـقن و  يارب  درک ؟ حرطم  ار  گنج  ياه  شـسرپ  رت  یلک  يدـنب  هتـسد  کـی  رد  ناوت  یم  اـیآ   - 4
؟ دراد يرتشیب  تیولوا  تیمها و  لیلد  هچ  هب  کی و  مادک 

، دوش یم  هدناوخ  گنج  دقن  زورما  هچنآ  تیهام  سپس  .دوش  یم  یـسررب  گنج ، ياهدمایپ  راثآ و  تیهام  داعبا و  شهوژپ  نیا  رد 
یم دقن  هراشا و  نآ ، رب  رثؤم  لماوع  گنج و  ياه  شسرپ  اهدرکیور و  يریگ  لکش  دنور  هب  نینچمه  .دش  دهاوخ  لیلحت  هیزجت و 

.دبای یم  همتاخ  یسررب  نیا  گنج  ياه  شسرپ  يدنب  هتسد  اب  نایاپ  رد  دوش و 
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گنج راثآ  تیهام و 

هراشا

، دـنکفا یم  هرطاخم  هب  ار  وا  یعمج  يدرف و  تایح  هک  تسا  ناسنا  یگدـنز  ياهدادـخر  نیرت  يدـج  نیرت و  مهم  زا  یکی  گـنج 
قوقح رد  یتح  گنج  موهفم  فیرعت  رد  ماهبا   (1) .تسا » هتفرگن  لکش  گنج  قیقد  فیرعت  رس  رب  یعامجا  هنوگ  چیه  زونه   » یلو

رتشیب و تعـسو  اب  هریغ ، هناحلـسم و  دروخرب  يریگرد ، هعزانم ، ياـه  ماـن  رد  رـصاعم  ياـه  گـنج   » هک تسا  یلاـح  رد  لـلملا  نیب 
ود هب  نشور  فیرعت  نتـشادن  عـقاو  رد   (2) .تسا » هداد  رارق  ریثأت  تحت  اـقیمع  ار  عماوج  یگدـنز  رت ، نیگنـس  تاـفلت  تراـسخ و 

، هجیتن رد  تسین و  جراخ  حلـص  ای  گنج  تلاح  ود  زا  اه  تلود  تابـسانم  لـلملا  نیب  قوقح  رد  هکنآ  تسخن  ددرگ ؛ یمرب  هلئـسم 
گنج هژاو ي  دـحتم  للم  روشنم  رد  یتح  لیلد ، نیمه  هب  .تسا و  راوشد  اه  تلود  طباور  رد  حلـص  گنج و  تیعـضو  نایم  زیاـمت 
هکنآ اب  نیا ، رب  هوالع  .تسا  گنج  رهوج   (4) یللملا » نیب  تابسانم  رد  روز  هب  لسوت  دربراک و   » لاح نیع  رد  .دوش (3)  یمن  هدید 

حیـضوت و  » یلو دنیوگ » یم  گنج  ار  اه  نیمزرـس  اهروشک و  نایم  ای  روشک  کی  هدودحم ي  رد  یماظن  ياهورین  یمزر  تامادقا  »
حیـضوت يارب  .تسا  لکـشم  دـهد ،» یم  لیکـشت  ار  داضتم  یتح  توافتم و  هعومجم  کـی  بلغا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  گـنج  حیرـشت 

ار یتخانش  ناور  ای  یخیرات ، یموق ، یگنهرف ، یبهذم ، يداصتقا ، يژولوئدیا ، یـسایس ، میهافم  زا  یعیـسو  عاونا  دیاب  گنج  موهفم 
يرکف ياـه  ماـظن  زا  یباـتزاب  نوگاـنوگ  فیراـعت  هـک  دزیخ  یمرب  تـقیقح  نـیا  زا  لکـشم  زا  یــشخب   » عـقاو رد  .تـفرگ  رظن  رد 

؛ تسا نوگانوگ 

22 ص :

.48 صص 49 -  نامه ، . 25 - 1
ص 26. ، 1369 نارهت ، یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  يدمحم ، دوعسم  همجرت  مادقا ، يژتارتسا  رفوب ، هردنآ  . 26 - 2

بالقنا و ربهر  ینیمخ ، ماما  رظنم  زا  هک  تسانعم  نیا  هدننک ي  نایب  رفک » مالـسا و  گنج   » رب ینبم  گنج ، زا  ماما  فیرعت  . 27 - 3
.تسا هتشادن  موهفم  انعم و  کیسالک  فیراعت  نیا  ههبج  تشپ  هنحص ي و  رد  رضاح  مدرم  و  گنج ، هدنامرف ي 

.نامه . 16 - 4

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 38 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_22_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_22_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_22_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_22_4
http://www.ghaemiyeh.com


راـتفر  » رب هک  ییاهرادـنپ  رب  نارگید  دـننک ، یم  دـیکأت  تیعـضو »  » کـی ناوـنع  هـب  گـنج  هـب  ناـگربخ  زا  یخرب  هـک  ینعم  نیدـب 
نونف  » هب طقف  مه  یهورگ  دنرـشف و  یم  ياپ  گنج » للع   » رب هک  دنتـسه  مه  یناسک  .دنهن  یم  تشگنا  دراد  دیکأت  هنایوجـشاخرپ »

 . (1) .دننک » یم  هراشا  گنج »

میلـست نمـشد و  رب  الیتسا  هبلغ و  يزوریپ و  يارب  شالت  .دراد  یـصوصخم  ياـه  شور  رازبا و  یماـظن  هشقاـنم ي  ره  تسا  یهیدـب 
یم زیامتم  مه  زا  ار  اه  گنج  لئاسم  نیمه  دیاش  دراذـگ و  یم  ریثأت  گنج  لکـش  یتح  اهرازبا و  گنج و  تیهام  رب  لباقم ، فرط 

لماوع حالس ، يریگراک  هب  هوحن ي  دنک ، صخشم  حالس  عون  هکنآ  زا  شیپ  ار  گنج  تیهام  دسر  یم  رظن  هب  لاح ، نیع  رد  .دنک 
تبـسن رگیدکی  اب  گنج  یلک  لکـش  تیهام و  هکنیا  نمـض  دـنک ، یم  صخـشم  نآ ، همادا ي  گنج و  عورـش  رد  رثؤم  فادـها  و 

: تسا هدش  دیکأت  زین  هعزانم  فیرعت  رد  هک  نانچ  .دراد 

، هعزانم رد  فالتخا  دروم  تاعوضوم  هعزاـنم ، ياـه  فرط  تیهاـم  لـصاح  هک  دراد  ار  يدرف  هب  رـصحنم  راـتخاس  يا  هعزاـنم  ره  »
هیزجت ماگنه  .دور  یم  شیپ  هب  نآ  اب  قباطم  هعزانم  هک  تسا  یـصاخ  شیوپ  دریگ و  یم  تروص  نآ  رتسب  رد  هعزاـنم  هک  یطیارش 

هتفاـی میمعت  شناد  تیمها  هب  مک  تسد  رت -  مهم  هـن  رگا  هعزاـنم -  نآ  ياـه  یگژیو  زا  یهاـگآ  صاـخ ، هعزاـنم ي  ره  لـیلحت  و 
 . (2) .تسا » هعزانم  ياهدنیارف  هرابرد ي 

گنج رادرـس  ای  درمتلود  راک  نیرت  هدـننک  نییعت  نیرت و  مهم  رب  حلـص  گنج و  نافوسلیف  باتک  رد  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دـیاش 
يرگید زیچ  هک  دهاوخن  ای  دریگن  هابتشا  رگید  زیچ  هچ  اب  ار  نآ  دسانـشب ، تسا ، ریگرد  نآ  اب  هک  ار  یگنج  عون  : » تسا هدش  دیکأت 

هب دـنا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  اهنآ  هک  یعاضوا  اه و  هزیگنا  ربانب  گنج  تلـصخ   » اریز .تسین » هتخاـس  نآ  زا  يور  چـیه  هب  هک  دـشاب 
 . (3) .تسا » توافتم  مه  اب  ترورض 

یگتسویپ مه  هب   » هیرظن ي هب  هجوت  اب  قارع  ناریا و  گنج  رظنم ، نیا  زا 

23 ص :

ذخام 1. . 17 - 1
بیبـط و اـضریلع  همجرت ي  مود ، دـلج  یللملا ، نیب  طـباور  رد  ضراـعتم  ياـه  هیرظن  فارگزتلاـف ، تربار  یترئود و  زمیج  . 18 - 2

ص 490. ، 1376 نارهت ، سدق ، رشن  یگرزب ، دیحو 
ص 73. ، 1372 نارهت ، زکرم ، رشن  یمیلح ، نسحم  همجرت ي  حلص ، گنج و  نافوسلیف  یلاگ ، .و ب  . 19 - 3
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یم هنوگچ  لاح  .دراد  توافت  اه  گنج  ریاس  اب  قارع و  اکیرما و  گنج  اب  املـسم  لکـش  تیهام و  ظاحل  هب   (1) بالقنا » اب  گنج 
اه گنج  ریاـس  اـب  نآ  قارتفا  اـی  كارتشا  هجو  اـت  درک  جارختـسا  ار  نآ  ياـه  صخاـش  یفاکـشدبلاک و  ار  یگنج  ره  تیهاـم  ناوت 

؟ دوش ییاسانش 

ياه گنج  یبالقنا و  ياه  گنج  هدهاشم ي  رب  ار  دوخ  يروئت  ساسا  تسا  یماظن  ياه  نیـسیروئت  نیرت  هتـسجرب  زا  هک  زتیوزالک 
اه و ناسنا  ییورایور  هلحرم ي  نیرتالاب   » ار گـنج  تسا و  هداد  رارق  اـپورا  یلم  ياـه  تضهن  هعـسوت ي  رب  زین  نوئلپاـن و  هرود ي 
لـح و يزیرنوخ  قیرط  زا  هک  تسا  گرزب  عفاـنم  ناـیم  يدروـخرب  گـنج   » هک تسا  رواـب  نیا  رب  يو  .دـناد  یم  نآ » جوا  هطقن ي 

تنوشخ گنج  اب  .تسا » لباقم  فرط  گرم   » گنج قطنم  و  .تسا » یعامتجا  تیدوجوم  ورملق  هب  قلعتم   » گنج .دوش » یم  لـصف 
یمن اذـل  تسا و  رادروخرب  ینورد  ضراعت  کی  زا  گنج  : » دـهد یم  حیـضوت  يو  .دـبای (2)  یم  هعـسوت  هجرد  تیاهن  ات  لماک و 

« .تسا تسایـس  نامه  لک  نیا  هک  دوش  هتفرگ  رظن  رد  لک  زا  یئزج  نوچمه  دـیاب  اهنت  دـنک و  يوریپ  دوخ  صاخ  نیناوق  زا  دـناوت 
یناسنا و طباور  رد  عفانم  ییوراـیور  ینعی  دراد ؛ صوصخم  یقطنم  قوفت و  تسایـس  رب  گـنج  موهفم  تسا  دـقتعم  زتیوزـالک   (3)

دروخرب هصرع ي  دوخ ، قلطم  لکش  رد  تسایس 

24 ص :

نینچ ار  گنج ) بالقنا و  ریثأت   ) یمومع هدیدپ ي  نیا  تردق  تسایـس  باتک  رد  یـسایس ، مولع  رگـشهوژپ  تیاو ، نیترام  . 20 - 1
ار بالقنا  گنج و  حلـص ، گنج و  نیب  زیامت  .دـننک  یم  لوحتم  ار  گنج  ياه  یگژیو  یللملا  نیب  ياه  بـالقنا  دـنک ؛ یم  ریـسفت 

یمرد یتدیقع  تابـصعت  اب  گنج  هک  انعم  نیا  هب  دننک ؛ یم  قلخ  یبالقنا  ياه  گنج  یللملا ، نیب  ياه  بالقنا  .دزاس  یم  شوشغم 
قح و هب  ندیـسر  يارب  داهج  ای  گنج  هکلب  دنرادن ، يا  هدش  فیرعت  یفده  اه  گنج  هنوگ  نیا  .دراد  يدودحمان  فادها  دزیمآ و 

.دنهاوخ یم  ار  لباقم  فرط  طرـش  دیق و  یب  میلـست  دنرادن و  لوبق  دیآ ، یم  تسد  هب  هرکاذـم  اب  هک  ار  یحلـص  دنتـسه و  تلادـع 
(. ص 7 ، 1378  / 7  / 1 يداصتقا ، رابخا  همانزور ي  ناهاوخریخ ، رفعج  همجرت  لوا ؛ تمسق  گنج ، رخآ  نیبوچ ، مارهش  )

 - صص 47 ، 1368 نارهت ، سدق ، ناتسآ  هسسؤم ي  یهاگآ ، سابع  للملا ، نیب  طباور  رب  يدمآرد  رگنیزتنوه ، كاژ  کن : . 21 - 2
.45
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طباور همادا ي  تسایـس ، یعقاو  رازبا  هکلب  تسین ، یـسایس  یمادـقا  اهنت  گنج  فیرعت  نیا  ساسارب  .تساه (1)  تلود  نایم  عفاـنم 
اه تلود  نایم  یـسایس  طباور  زا  یئزج  گنج  فیرعت  نیا  ساسارب  .تسا (2)  رگید  لیاسو  کمک  اب  طباور  نیا  ققحت  یـسایس و 

 . .تسا (3) رگید  لیاسو  کمک  هب  یسایس  طباور  همادا  گنج  اذل  تسین و  لقتسم  هجو  چیه  هب  تسا و 

يزیرنوخ و اب  تسا  یتسایـس  گنج   » هک روهـشم  هیرظن  نیا  نایب  تسایـس و  اب  گنج  تبـسن  نییعت  رد  زتیوزالک  فیرعت  لـباقم  رد 
: تسا دقتعم  دنک و  یم  دقن  ار  زتیوزالک  هیرظن ي  مادقا ، يژتارتسا  باتک  رد  رفوب  هردنآ  يزیرنوخ ؛» نودب  تسا  یگنج  تسایس 

زراب یلکش  هب  فادها  زا  یکی  هک  تسا  هتشاد  دوجو  يدراوم  دنا  هدرک  روصت  رد  هک  تسا  يزتیوزالک  هبـش  یهابتـشا  رثا  رد  اهنت  »
هک هنوگ  نامه  اریز  تسین ، یسایس  فده  گنج  رد  يزوریپ  تسا ، هداد  رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  فادها  ریاس 

25 ص :

قوفت : » دـسیون یم  شترا  شقن  تسایـس و  اب  گنج  تبـسن  هرابرد ي  گنج  یـسانش  هعماـج  باـتک  رد  لوتوب ، نوتـساگ  . 23 - 1
یلجت رولبت و  اه  گنج  عقاو  رد  .تسا  هلیـسو  کی  اـهنت  شترا  وا  رظن  هب  .تسا  زتیوزـالک  لوبق  دروم  مهم  لوصا  زا  یکی  یـسایس 

لماع .تسا  هتـشاد  اپرب  ار  گنج  یـسایس  لماع  هک  ارچ  تسا ؛ هابتـشا  راک  نیا  .درک  گنج  عبات  دیابن  ار  تسایـس  .دنتـسه  تسایس 
عبات یماـظن  هاگدـید  هک  تسا  نیا  هار  اـهنت  نیارباـنب ، .سکع  رب  هن  تسا و  تسایـس  رازبا  طـقف  گـنج  .دراد  كاردا  ناوت  یـسایس 

ره زا  رتهب  گنج  رد  یعامتجا  هیحور  نوچ  دراد  یناوارف  تیمها  دور و  یم  رامـش  هب  تسایـس  رازبا  شترا  .دشاب  یـسایس  هاگدـید 
نینج رد  هک  يدرف  تایـصوصخ  دننام  نآ  لوصا  دنک و  یم  دشر  تلود  تسایـس  ناماد  رد  گنج  .دنک  یم  ادیپ  یلجت  رگید  ياج 

ار لماک  تاصخـشم  رتیوزالک  ناس ، نیدب  .دیگنج » تلم  تردق  مامت  اب  دـیاب  نیاربانب ، .تسا  هتفهن  تلود  تسایـس  رد  دراد  دوجو 
همادا تیاهن  یب  ات  نآ  تدش  هک  تسا  يزیمآ  تنوشخ  لمع  گنج   » .دوش یم  هتفگ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  اقافتا  درامـش و  یمرب 

تکرش هتسجخرف ، گنشوه  همجرت ي  « ) .تسا ناسکی  نآ  رد  نیفرط  يزوریپ  لامتحا  هک  يا  همـصاخم  رد  تکرـش  .دنک  یم  ادیپ 
(. ص 21 ، 1376 موس ، پاچ  نارهت ، یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا 

.نامه . 24 - 2
.48 صص 49 -  نامه ، . 25 - 3
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رگا .دیآ  یم  دیدپ  گنج  زا  سپ  هک  تسا  یحلـص  یعون  گنج ، یـسایس  یعقاو  فده  تسا ، هدرک  تباث  یبوخ  هب  تراه » لدیل  »
هزرابم نیرتدیدش  رد  یتح  هشیمه  نیاربانب ، دشاب ، هتـشاد  دناوت  یمن  یموهفم  گنج  رد  يزوریپ  مینکن ، صخـشم  ار  گنج  فدـه 

« .دراد دوجو  ددرگ  ینوگرگد  شوختـسد  دناوت  یم  امئاد  اهنآ  مدقت  هک  يا  هدیچیپ  ابیرقت  ياه  فده  هرابرد ي  ینارگن  یماظن  ي 
 . (1)

؟ دوش یم  فیرعت  رفوب  هردـنآ  دـقن  هب  هجوت  اب  زتیوزالک و  يزادرپ  هیرظن  بوچراچ  رد  قارع  ناریا و  گـنج  اـیآ  حیـضوت ، نیا  اـب 
نینچ دش ، زواجت  نآ  هب  هک  نیا  يارب  دسر  یمن  رظن  هب  دشاب ، ریذپ  حیضوت  هیرظن  نیا  بوچراچ  رد  قارع  رظنم  زا  گنج  رگا  یتح 
سپ هلصافالب  هکنیا  ای  دش  یمن  زاغآ  گنج  ای  تشاد  دوجو  یکرد  نینچ  رگا  .دشاب و  هتـشاد  دوجو  گنج  تیهام  زا  یکاردا (2) 
رظنم زا  دـیاب  قارع  ناریا و  گنج  يزادرپ  هیرظن  رد  نیاربانب ، .تفای  یمن  همادا  لاـس  تشه  تدـم  هب  تفاـی و  یم  همتاـخ  زاـغآ  زا 

.درک هجوت  نآ  هب  يرگید 

قارع ناریا و  گنج  ياه  یگژیو 

تسا و هتشاذگ  رثا  ناریا  یخیرات  تیوه  يریگ  لکـش  رب  گنج  هک  ارچ  .دراد  تیمها  رایـسب  قارع  ناریا و  گنج  تیهام  یـسررب 
گنج و نوچمه  هدنیآ ، ثداوح  رب  ندمآ  قئاف  يارب  ناریا  تلم  مزع  هدارا و  هشیدنا و  رب  دناوت  یم  یخیرات  هبرجت ي  تیوه و  نیا 

میهافم بوچراچ و  رد  قارع  اب  ناریا  گنج  رگا  نیاربانب ، .دشاب  هتشاد  يا  هدننک  نییعت  شقن  یعامتجا  یسایس -  ياه  نارحب  ریاس 
راچد  » دوش نینچ  هک  یگنج  ره  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یخیرات  تیوه  ریثأت و  دوش ، فیرعت  تسا  هدوب  هچنآ  زا  ریغ  يرگید 

دهاوخ یگشیر  یب 

26 ص :

ص 26. ، 1369 نارهت ، یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  يدمحم ، دوعسم  همجرت  مادقا ، يژتارتسا  رفوب ، هردنآ  . 26 - 1
بالقنا و ربهر  ینیمخ ، ماما  رظنم  زا  هک  تسانعم  نیا  هدننک ي  نایب  رفک » مالـسا و  گنج   » رب ینبم  گنج ، زا  ماما  فیرعت  . 27 - 2

.تسا هتشادن  موهفم  انعم و  کیسالک  فیراعت  نیا  ههبج  تشپ  هنحص ي و  رد  رضاح  مدرم  و  گنج ، هدنامرف ي 
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هچنآ .دزیگنارب  ار  یتآ  ياه  لسن  یلدـمه  تسناوت  دـهاوخن  هتخاس ، ریحتم  نآ  ياه  هزیگنا  للع و  هب  تبـسن  ار  دوخ  نارظان  دـش و 
 . (1) .دنراد » رطاخ  قلعت  نادب  هک  تسا  ییاه  لسن  دزن  نآ  يانعم  دنک ، یم  یندنام  خیرات  رد  ار  گنج  کی 

یعامتجا و یـسایس ، نیداـینب  ياـه  ناـیرج  اـب  یلیمحت  گـنج  تیهاـم  یگتـسویپ  نییعت  زا  باـنتجا  يارب  یبرغ  نارگـشهوژپ  رثکا 
یـصخش يرما  یتح  عمج و  ای  درف  نیعم  هدارا ي  ار  قارع  ناریا و  گـنج  دـننک  یم  شـالت   (2) یناهج ، هعماـج ي  زورما  یگنهرف 

رب دـیکأت  اب  اهنت  ای  ینیمخ  ماما  مادـص و  یـصخش  فالتخا  قارع  ناریا و  گنج  حیـضوت  رد  تایرظن  زا  يرایـسب  .دنیامن (3)  یقلت 
ره یب  قارع -  ناریا و  گنج  هعلاطم ي  رد  اه  شور  هنوگ  نیا  .دوش  یم  حرطم  یـصخشم  دـصاقم  فادـها و  اب  يزرم ، تاـفالتخا 
رد .دوش (4)  یم  هداد  ناـمزاس  صاـخ  يا  هصرع  رد  يدربراـک  هجیتن ي  نتفرگ  دـصق  هب  هنارگن و  ءزج  رتشیب  يا -  هظحـالم  هنوگ 

، اـه هشیر  فادـها ، .دزاـس  یم  رارقرب  گـنج  فلتخم  يازجا  نیب  یـصخشم  هطبار ي  دـحاو  یتـیلک  رد  گـنج  روصت  هک  یتروص 
 . .دنا (5) گنج  تیوه  تیهام و  نیبم  دننک و  یم  افیا  یشقن  کی  ره  نایماح ، نایوجگنج و  اه ، هویش  یهدنامرف ، يربهر و 

اب تفای و  جاور  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  هک  یموس  ناهج  گنج  موهفم  رد  جـیار  يا  هصخـشم  اب  نینچمه  قارع  ناریا و  گـنج 
تکراشم و تیعورـشم ، تیوه ، هناـگ  هس  ياـه  نارحب  لـماش  یلم  تلود  لیکـشت  زا  یـشان  نارحب  نوچ  یفلتخم  لـماوع  زا  ریثأـت 

حیضوت تردـقربا (6)  ود  تباقر  درـس و  گنج  ریثأت  یـسایس ، يایفارغج  هنیمز ي  رد  رامعتـسا  ثاریم  مزیراتیلیم ، یناـهج  شرتسگ 
ياه گنج  اب  قارع  ناریا و  گنج  توافت  هب  قارع ، ناریا و  گنج  رد  رظن  بحاص  ناـققحم  زا  یکی  نیبوچ ، مارهـش  .تسین  ریذـپ 

: دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  هباشم 

رد هراب  نیا  رد  الومعم  هچنآ  .تسا  لومعمریغ  هاگدـید  نیدـنچ  زا  قارع  ناریا و  گنج  موس ، ناهج  ياهروشک  تاعزانم  نایم  رد  »
.تسا نآ  ندیشک  لوط  رد  هدش و  دراو  يداصتقا  نیگنس  ياه  نایز  یناسنا ، تافلت  ریثک  دادعت  دوش  یم  هتفگ  برغ 

27 ص :

دـلج 1، تمواقم ، هسامح ي  یلیمحت ،» گنج  یبایزرا  رد  یخیرات  تفایهر  کی  حلـص  گنج و   » هلاقم ي یناـضمر ، .ا  .ع  . 28 - 1
.96 صص 97 -  نارهت 1368 ، اوق ، لک  یهدنامرف  داتس  یگنهرف  تنواعم 

.نامه . 29 - 2
.نامه . 30 - 3

.95 صص 96 -  نامه ، . 31 - 4
ص 97. نامه ، . 32 - 5
ص 98. نامه ، . 33 - 6
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رد هک  ارچ  دراد ، توافت  ناهج  یتعنـصریغ  قطانم  رد  جـیار  يوگلا  اب  هک  تسا  ییریگرد  عون  دوش  یم  هتخادرپ  نآ  هب  رتمک  هچنآ 
اه تلود  نیب  يریگرد  زا  ردان  اتبسن  يا  هنومن  هک  یلاح  رد  تسا  یماظنریغ  ای  يزرم  نورد  ياه  گنج  تمس  هب  لیامت  قطانم  نیا 

یبـلط و تردـق  اـب  هکلب  دوـبن ، كاـخ  بآ و  رـس  رب  فرـص  يا  هعزاـنم  تفرگ و  یم  ياـج  کیـسالک  یبلاـق  رد  هک  یگنج  دوـب ؛
 . (1) .دوب » هارمه  زین  يرکف  دیاقع  شرتسگ 

ياهوگلا اب  نآ  زیامت  هجیتن  رد  گنج و  ياه  هصخشم  تیهام و  اب  یصخشم  تبسن  گنج  ياه  هنیمز  يریگ  لکش  رد  رثؤم  لماوع 
هاش میژر  طوقـس  .تسا  بالقنا  اب  گنج  هطبار  هدـننک ي  نایب  بالقنا  زاغآ  سپ  هام  تسیب  هلـصاف ي  اب  گـنج  عوقو  .دراد  جـیار 

هقطنم حطـس  رد  ار  نآ  شرتسگ  بالقنا ، ندوب  یمدرم  ینید و  تیهام  هکنیا  هژیو  هب  دـنکفا ، هرطاـخم  هب  ار  برغ  اـکیرمآ و  عفاـنم 
دوجو هب  یللملا  نیب  ینارگن  یعون  هقطنم ، حطـس  رد  یمالـسا  بالقنا  شرتسگ  هرابرد ي  ینیب  شیپ  یبایزرا و  نیا  .تخاس  نکمم 
گنج عوقو  ریسم   ، (2) دوجوم » عضو  زا  عافد  يارب  یللملا  نیب  هدـشن ي  نایب  قفاوت   » اب نیـشیپ  مظن  هداعا ي  يارب  شالت  هک  دروآ 

یبلط و تداهـش  رب  هیکت  اـب  هزراـبم  داـهج و  لـماش  هک  ار  مالـسا  ینید  هشیدـنا ي  رهوج  دـیاب  حیـضوت ، نیا  اـب  .تخاـس  راومه  ار 
قارع و زواجت  ربارب  رد  تمواقم  هب  مدرم  توعد  سپـس  بالقنا و  هرود ي  رد  یعاـمتجا  یـسایس -  هنحـص ي  هب  مدرم  ندـناوخارف 
ات درک  ییاسانـش  ار  رـصاعم  یللملا  نیب  تالوحت  قارع و  ناریا و  گنج  تیهاـم  اـت  درک  ییاسانـش  ار  رـصاعم  یللملا  نیب  تـالوحت 
رد مدرم  روضح  هب  ینید  بالقنا  وس ، کی  زا  لیلحت  نیا  ساسارب  .دوش  نییبت  لیلحت و  نآ ، تالوحت  قارع و  ناریا و  گنج  تیهام 

مدرم ناهدنامرف و  نالوئـسم و  ناربهر ، میمـصت  راتفر و  يریگ  لکـش  رب  رگید ، يوس  زا  دـش و  رجنم  گنج  بالقنا و  ياه  هنحص 
راهم يارب  تشاد ، برغ  عفانم  يارب  هک  يدـیدهت  بالقنا و  تیهام  زا  یللملا  نیب  ماظن  هک  یکرد  ساسارب  الباقتم  تشاذـگ و  ریثأت 

.درک بیغرت  ناریا  هب  هلمح ي  يارب  ار  قارع  تیاهن  رد  درک و  هدافتسا  فلتخم  ياه  شور  زا  بالقنا 

28 ص :

ص 7. ، 1378  / 7  / 1 يداصتقا ، رابخا  همانزور ي  ناهاوخریخ ، رفعج  همجرت ي  لوا ، تمسق  گنج ،» رخآ   » هلاقم ي . 34 - 1
ترازو یجراخ  تاعوبطم  لک  هرادا ي  همجرت ي  ندـنل ، کیژتارتسا  هسـسؤم ي  یـسایس ، تاریثأت  قارع و  ناریا و  گنج  . 35 - 2

ص 56. یمالسا ، داشرا 
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گنج  » ار نآ  گنج  زا  ماما  فیرعت  اب  هک  انعم  نیدـب  .دراد  یگتـسویپ  ازجا  ریاس  اب  اقیمع  یماظن  تالوحت  گنج و  ساسا  نیمه  رب 
دش و فیرعت  گنج  یسایس  یتدیقع -  تیهام  دنتسناد (2)  اکیرما  لماع  ناریا  هب  زواجت  رد  ار  قارع  دندناوخ و   (1) رفک » مالسا و 

یـسایس یتدیقع -  فیرعت  اب  عقاو ، رد  .داد  لکـش  ار  حلـص  هب  شرگن  رگید ، يوس  زا  ار و  گنج  ینابم  وس ، کی  زا  شرگن  نیمه 
یـسایس عضاوم  تیهام  دش ، یم  میـسرت  یعرـش  فیلکت  ساسارب  نآ  تشپ  ههبج و  رد  یعامتجا  يدرف و  راتفر  هک  یلاح  رد  گنج 

.دش یم  صخشم  زین  حلص  ياهداهنشیپ  اساسا  للملا و  نیب  ماظن  شنایماح و  قارع و  ربارب  رد 

ییاهورین تشاذـگ و  ریثأت  یماـظن  ياـه  کـیتکات  یتاـیلمع و  يژتارتسا  فادـها ، رب  گـنج  یتدـیقع  تیهاـم  رت ، لزاـن  حطـس  رد 
.دروآ دوجو  هب  تداهش  بلطواد 

هزومآ زا  رثأتم  ییاه  شور  يروئت و  ساسا  رب  هک  ردـص ، ینب  تقو ، روهمج  سیئر  یماـظن  یـسایس و  رکفت  يوگلا  لـیلد  نیمه  هب 
دنام ماکان  زین  یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  ماگنه  هب  هک  دوبن ، وگخـساپ  قارع  زواجت  ماگنه  هب  اهنت  هن  دوب  اکیرما  شترا  یماظن  ياه 

.داد رارق  یسایس  یتابث  یب  یضرا و  هیزجت ي  هاگترپ  هبل ي  رب  ار  روشک  دش و  رجنم  گنج  رد  یماظن  تسب  نب  هب  المع  و 

اکیرما عفانم  اب  ییورایور  نیگنس  هنیزه ي  گنج  اب  بالقنا  دوب و  بالقنا  هب  هلمح  گنج  زاغآ  هک  درک  دیکأت  ناوت  یم  هجیتن ، رد 
، بـالقنا یـسایس  ماـظن  تیبـثت  يارب  اـهورین  یهد  ناـمزاس  رد  یبـالقنا  تلـصخ  ینید و  تاداـقتعا  اـهرواب و  .تـخادرپ  ار  برغ  و 

یبالقنا يژرنا  .دـش  رجنم  گنج  هب  اکیرما  عفانم  بوچراچ  رد  قارع  راتفر  ماجنارـس  تخاس و  ریزگان  ار  اکیرما  ناریا و  ییورایور 
، يدازآ لالقتـسا ، لماش  هک  نآ  ياهراعـش  ققحت  بالقنا و  ظفح  يارب  مدرم  یگدامآ  هک  اـنعم  نیدـب  دـش ، دازآ  گـنج  عوقو  اـب 

يزادنارب يارب  یجراخ  نمـشد  زواجت  .دوبن  راکـشآ  یلو  تشاد ، دوجو  هعماج  رد  مکارتم  ییژرنا  دـننامه  دوب  یمالـسا  يروهمج 
زا عافد  يارب  مدرم  یناشفناج  یگدامآ و  شیامن  يارب  گرزب  ینومزآ  هلزنم ي  هب  بالقنا  ندرب  نیب  زا  یمالـسا و  يروهمج  ماـظن 

.دوب ماظن  ظفح  بالقنا و 

29 ص :

ص 59. ، 1359  / 6  / 31 سرادم ، ییاشگزاب  تبسانم  هب  مایپ  دلج 13 ، رون ، هفیحص ي  ینیمخ ، ماما  . 36 - 1
ص 90. نامه ، . 37 - 2
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نیا یماـکان  قارع و  هیلوا ي  تابـساحم  یگتخیر  مه  هب  رد  يا  هدـننک  نییعت  رـصنع  رما  نیمه  درک و  دازآ  ار  مکارتم  يژرنا  نیا  و 
.داد رییغت  ار  هعماج  راتخاس  گنج و  تیهام  موهفم (1) و  نیداینب ، لوحت  نیا  .دوب  ناریا  هب  زواجت  رد  روشک 

اهدرکیور اه و  شلاچ 

هک ییاه  حالـس  رازبا و  يریگراک  هب  یعامتجا و  یناسنا و  تایح  ندـنکفا  هرطاخم  هب  لیلد  هب  نآ ، تیهاـم  زا  رظن  فرـص  گـنج ،
گنج اهروشک  خیرات  رد  هکنیا  .تسا و  از  لوحت  دریگ ، یم  تروص  تلم  ای  روشک  کی  یـسایس  یتدـیقع و  عافد  ای  يدوبان  يارب 

ياه هصخـشم  اب  ینامرآ و  یتدیقع -  داعبا  اب  گنج  یتقو  تسا  یهیدب  .دشاب  تلع  نیمه  هب  دـیاش  تسا  یگرزب  یخیرات  هعقاو ي 
یم روشک  کی  یماظن  یعامتجا و  یـسایس ، يرکف ، تاـیح  رد  يا  هشیر  یقمع و  ناـنچ  دزیمآرد ، مه  هب  یتلم  یگنهرف  یـسایس - 

.دوش یم  رجنم  راگدنام  ریگارف و  راثآ  اب  ینیون  یخیرات  هرود ي  و  دیدج ، یتیوه  هب  هک  دبای 

گنج صوصخم  نآ ، ندرک  دادملق  یخیرات  گرزب  هثداح ي  راگدنام و  تاریثأت  گنج و  ياه  یگژیو  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ 
هدننیرفآ ي یترابع  هب  اه  گنج  اریز  دراد ؛ يا  هتسجرب  تلصخ  نینچ  گنج  اساسا  هکلب  تسین ، قارع  ناریا و 

30 ص :

.تسا گنج  تیهام  هب  رظان  سدـقم » عافد   » ای یلیمحت »  » دـننام دور  یم  راک  هب  گـنج  فیرعت  رد  هک  یمیهاـفم  زا  یخرب  . 38 - 1
همه یعاـفد  هعقاو ، نیا  ربارب  رد  مدرم  لـمعلا  سکع  دـش و  لـیمحت  ناریا  هب  گـنج  هک  تسا  تلع  نیدـب  ندوب  یعاـفد  یلیمحت و 

یعون يداقتعا ، ياهرواب  اه و  شزرا  ساسا  رب  عافد  تیهام  هکلب  تسین ، گنج  سدـقت  ياـنعم  هب  زین  سدـقم  هملک ي  .دوب  هبناـج 
زا یـشخب  گنج ، دـقن  رد  اه  تیلاـعف  زا  یخرب  روهظ  ماـگنه  هب  گـنج  زا  هرـس ، سدـق  ینیمخ ، ماـما  ریبعت  .درک  داـجیا  ار  سدـقت 

دوب تلاذر  نامیا و  گنج  ام  گنج  «، » .تسین یندش  مامت  دوب و  لطاب  قح و  گنج  ام  گنج  : » دزاس یم  راکـشآ  ار  گنج  تیهام 
،1367  / 12  / 3 روشک ، رسارس  نویناحور  هب  مایپ  رون ، هفیحـص ي  ینیمخ ، ماما  « ) .دراد دوجو  یگدنز  متخ  ات  مدآ  زا  گنج  نیا  و 

(. ص 94 ج 21 ،
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زیامتم رگیدکی  زا  ار  مهم  ثداوح  هک  دنتـسه  ییاهزرم  لاح  نیع  رد  خیرات و  يدابم  نیرت  صخـشم  اه  گنج  دنتـسه ، خیرات (1) 
هداهن دوجو  هصرع ي  هب  اپ  گنج  اب  زین  دیدج  ياه  ندمت  مامت  دنا و  هتفر  نیب  زا  گنج  اب  نیشیپ  ياه  ندمت  مامت  ابیرقت  .دننک  یم 

 . .دنا (2)

ياه لسن  يارب  يزودنا  هبرجت  ررکم و  یناوخزاب  تیلباق  نآ ، تیهام  اه و  هصخـشم  لیلد  هب  قارع  ناریا و  گنج  دـسر  یم  رظن  هب 
رد گنج ، هعقاو ي  ددجم  یناوخزاب  قارع و  اب  گنج  هرود ي  زا  يریذپریثأت  موادت  رد  ناریا  هعماج ي  نونکا  مه  دراد و  ار  هدنیآ 

يراودـیما أشنم  دـناوت  یم  لاح  نیع  رد  تسا و  هدـننک  نارگن  اقیمع  اه  هنیمز  یخرب  رد  هک  درب  یم  رـس  هب  يدـیدج  هرود ي  زاغآ 
.تسا یخیرات  گرزب  هثداح ي  نیا  هب  هجاوم  شور  زا  رثأتم  اه  يراودیما  ای  اه  ینارگن  هبنج ي  ود  ره  .دشاب  يدایز 

یخیرات ییا  هثداح  هب  نونکا  نآ ، ياه  یگژیو  داعبا و  ماـمت  اـب  گـنج  اـیآ  هک  درک  حرط  ار  شـسرپ  نیا  ناوت  یم  حیـضوت  نیا  اـب 
زا ناریا  خـیرات  ثداوح  ریاس  دـننامه  یخیرات  ییا  هثداح  هب  عوجر  دـننام  گنج  لئاسم  اب  هعماج  دروخرب  ایآ  تسا و  هدـش  لیدـبت 
یم هریغ  نمهب 1357 و  رد  یمالـسا  بالقنا  ای  تیطورـشم  تضهن  اـی  تفن 1330  ندـش  یلم  تضهن  دادرخ 1342 ، هدزناـپ  هلمج 

یتوافت يزاس  هعقاو  يراذـگریثأت و  يانعم  هب  یخیرات  هدـیدپ ي  اب  تسا  هتـشذگ  هب  قلعتم  هک  یخیرات  هثداح ي  ناـیم  اـیآ  دـشاب ؟
کی رد  هک  تسا  يا  هدیدپ  یخیرات  هدیدپ ي  تسا  دـقتعم  یخیرات ، تاعلاطم  نارگـشهوژپ  زا  یکی  يا ، هرمک  ياقآ  دراد ؟ دوجو 

رد رییغت  اب  يا  هقطنم  ریثأت  دـبای و  تینیع  یناکم  ینامز و  هرتسگ ي  رد  دزاـس و  لوحتم  ریغتم و  ار  هعماـج  زا  یعیـسو  شخب  عطقم ،
تسا هتشذگ  هب  قلعتم  هک  يا  هثداح  ره  هب  .دشاب  هتـشاد  یللملا  نیب  حطـس  رد  لخاد و  رد  یگنهرف  و  یعامتجا ، یـسایس ، تالداعم 
تـسا یـسررب  نیا  عوضوم  هک  یخیرات  هثداـح ي  اـب  یخیراـت  هدـیدپ ي  یلو  میناد ، یمن  یخیراـت  هلئـسم  ار  نآ  هلـصاف  فرـص  هب 

یلو دنیرفآ ، یمن  یهاگ  دنیرفآ و  یم  هثداح  یهاگ  یخیرات  هدیدپ ي  دراد ، توافت 

31 ص :

، موس پاچ  نارهت ، یگنهرف ، یملع  تاراشتنا  تکرش  هتسجخرف ، گنشوه  همجرت  گنج ، یسانش  هعماج  لوتوب ، نوتـساگ  . 39 - 1
ص 1. ، 1376

.نامه . 40 - 2
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 . .دوش (1) رجنم  رثؤم  ییا  هثداح  هب  دناوت  یم  اهدعب 

یم هنیمز  نیا  رد  يرواد  رتکد  تشاد ، دهاوخن  یخیرات  هصخـشم ي  دـشابن ، راگدـنام  يا  هثداح  ات  دـسر  یم  رظن  هب  لاح ، نیع  رد 
هثداح ي .دیآ  یم  رظن  هب  همه  زا  رتدوز  يرادیاپ  يراگدنام و  مینک  رکذ  یخیرات  هثداح ي  يارب  ار  یتفـص  میهاوخب  رگا  : » دـسیون
هظفاـح ي رد  شرثا  دـبای و  یم  ماود  فلتخم  ياـه  تروـص  هب  هکلب  دوـش ، شوـمارف  درذـگب و  دـیایب و  هک  تسین  يزیچ  یخیراـت 

تسخن درک ؛ هجوت  نادب  دیاب  هک  دراد  دوجو  رگید  هدیدپ ي  ود  نیا ، رب  هوالع   (2) .دنام » یم  ناکم  نامز و  شدرگ  رد  نامدرم و 
.تسین روشک  هعماج و  لوا  تیولوا  نآ  ياه  ترورـض  گـنج و  هلئـسم ي  دوجوم ، تارییغت  هب  هجوت  اـب  دـش و  ماـمت  گـنج  هکنآ 
شزرا تارطاخ و  گنج و  هب  نازیم  نامه  هب  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  تسا و  هدرکن  كرد  ار  گنج  دیدج  لسن  نیا ، رب  هوالع 
هتـشاد رطاخ  قلعت  ناسکی  ییا  هدـیدپ  هب  لسن  ود  درادـن  ناکما  اساسا  .دراد (3)  نیـشیپ  لسن  هک  دـشاب  هتـشاد  رطاخ  قلعت  نآ  ياه 

یفاکشدبلاک یسررب و  ار  عوضوم  نیا  ياه  یگدیچیپ  داعبا و  ناوت  یم  هنوگچ  لاح  .دنیامن  شالت  نآ ، ظفح  میرکت و  رد  دنشاب و 
ناریا و هلاس  تشه  گنج  هعقاو ي  اب  نآ  قابطنا  نازیم  تخانـش و  ار  هعقاو  کی  ندـش  یخیراـت  دـیاب  ادـتبا  دـسر  یم  رظن  هب  درک ؟

اب ار  گنج  سپس  درک و  یسررب  ار  قارع 

32 ص :

.1379  / 7  / 27 يا ، هرمک  اضر  یلع  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 41 - 1
ص 22. راهب 1379 ، هرامش 1 ، گنهرف ، همانلصف ي  تربع ،» خیرات و  ، » يرواد اضر  . 42 - 2

ود اب  يدربن  لسن ، ود  نیب  فاکش   » ناونع تحت  ار  یشرازگ  هحفص ي 8 ) رد  دادرم 1380 ) خیرات 8  رد  زورون  همانزور ي  . 43 - 3
لـسن تیعـضو  تواـفت  هب  ناـناوج  شرازگ  نیا  رد  .تسا  ناوج  ناـنامهیم  اـب  وـگو  تفگ  لـصاح  هک  تسا  هدرک  میظنت  هدـنامزاب »
ناناوج زا  یکی  زا  لقن  هب  شرازگ  زا  یشخب  رد  .دنا  هدرک  هراشا  اه  شنکاو  شنک و  توافت  رد  نآ  ریثأت  رـضاح و  لسن  اب  هتـشذگ 
فاکش نیا  یتقو  هژیو  هب  دنک ، یم  ور  هبور  يدج  ياهدیدهت  اب  ار  هعماج  رکیپ  الومعم  اه  لسن  نیب  فاکش  هدیدپ ي  : » تسا هدمآ 

نیب ییورایور  يارب  عامتجا  يژرنا  زا  يا  هدمع  شخب  ندرک  ریگرد  اب  هلصاف  نیا  عقاو ، رد  .دشاب  هتـشاد  یعیـسو  هرتسگ ي  قمع و 
دوش هعماج  دربشیپ  یگدنزاس و  فرص  دیاب  هک  ار ، ناوج  لسن  يورین  زا  یمهم  تمسق  دنک و  یم  هدرسفا  ار  هعماج  حور  لسن ، ود 

«. .دهد یم  رده  هب 
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 . .درک (1) شاکنک  یعامتجا  تالوحت  شیادیپ  رد  نآ  تاریثأت  رظنم  زا  ینونک  تیعضو 

هتـسجرب ي ناخروم  زا  لابقا ، سابع  زا  لـقن  هب  هچنآ  .تسا  تواـفتم  ثداوح  ندـش  یخیراـت  یگنوگچ  باـب  رد  دوجوم  تاـیرظن 
نیا .دوش (2)  یخیرات  هثداح  نآ  ات  درذگب  ییا  هثداح  عوقو  نامز  زا  نرق  کی  مک  تسد  دیاب  هک  تسا  نیا  دوش  یم  لقن  رـصاعم ،

طـسب هک  دوش  هداد  تصرف  یخیرات  ثداوح  هب  دـیاب  اذـل  دـنبای ، یم  طاسبنا  اجیردـت  یخیرات  ثداوح  هک  تسا  انعم  نیا  هب  هیرظن ،
نآ داعبا  هک  دوش  یم  هراشا  هیـسور  هسنارف و  بالقنا  هب  هیرظن  نیا  دـییأت  رد  .دوش (3)  راکـشآ  نآ  ياهدمایپ  ات  دننک  ادیپ  یخیرات 

راکـشآ لیـصفت  هب  دش ، یم  هدهاشم  لامجا  هب  هتـشذگ  رد  هچنآ  دیـسر و  تیلعف  هب  هوق  زا  دش و  نشور  نامز  تشذگ  اب  اجیردت و 
 . .دش (4)

شـسرپ هک  تسا  بسانم  دوش ، یم  نآ  هب  هک  یتیانع  هجوت و  هیرظن و  نیا  هئارا ي  رد  لابقا  ساـبع  یملع  تیـصخش  زا  رظن  فرص 
هب نآ  ندش  یخیرات  يارب  ییا  هثداح  عوقو  زا  لاس  دص  ات  هاجنپ  لقادح  تشذگ  اساسا  .دوش  حرط  هیرظن  نیا  موهفم  باب  رد  ییاه 

يدیدج هرود ي  اه  بالقنا  دـننام  گرزب  ثداوح  عوقو  اب  ایآ  تسانعم ؟ هچ  هب  یخیرات  هثداح ي  طاسبنا  نینچمه  تسا ؟ انعم  هچ 
نیا ات  دزاس و  یم  مهارف  اه  تیعـضو  بسانت  هب  نامز و  رتسب  رد  ار  دیدج  تقیقح  ققحت  تصرف  نامز  تشذـگ  هک  دوش  یم  زاغآ 
لماک نشور و  مهف  يانعم  هب  يراگن  خـیرات  اساسا  ایآ  دوش ؟ یمن  راکـشآ  یخیرات  هثداح ي  رد  هتفهن  تقیقح  نآ  دـشابن ، تصرف 

؟ تسا هتفای  ققحت  ناکم  نامز و  فرظ  رد  هک  دشاب ، یم  یتقیقح  داعبا 

33 ص :

قیمع ياهدـنویپ  تیهام و  لیلد  هب  هلاس  تشه  گنج  هک  تسا  نشور  يا  هزادـنا  اـت  يا  هظحـالم  هنوگ  ره  زا  رظن  فرـص  . 44 - 1
تیعـضو رد  ار  دوخ  ریثأت  هراومه  تسین و  یندـش  شومارف  ناریا  تلم  یخیرات  هظفاح ي  تارطاـخ و  رد  نآ ، یگنهرف  يداـقتعا - 

هوحن ي رگید ، يوس  زا  يراذـگریثأت و  نیا  داـعبا  وس  کـی  زا  اـه  یـسررب  عوـن  نیا  هجیتـن ، رد  .دزاـس  یم  راکـشآ  تواـفتم  ياـه 
.تخاس دهاوخ  صخشم  ار  دوب  یخیرات  گرزب  هعقاو ي  کی  هک  گنج  لئاسم  اب  ییورایور 

.1378  / 7  / 14 دیما ، حبص  همانزور ي  یمالسا ، بالقنا  نییبت  شیامه  رد  ینارنخس  شورس ، میرکلادبع  . 45 - 2
.نامه . 46 - 3
.نامه . 47 - 4
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تبـسن داهن ؟ نآ  رب  ار  ندـش » یخیرات   » مان ناوت  یم  تسا و  هتفای  ققحت  لماک  یخیرات  هثداح ي  کی  هک  دراد  دوجو  يراـیعم  هچ 
هثداح ي کی  دـناوت  یم  كرادـم  هب  یـسرتسد  اب  هثداح و  زا  نتفرگ  هلـصاف  اب  خروم  ایآ  تسیچ ؟ یخیرات  هثداح ي  نیا  اـب  خروم 

روضح نآ  عوقو  نامز  رد  دنـسیون  یم  ار  گرزب  هثداح ي  کی  خـیرات  هک  یناسک  هشیمه  ایآ  حیـضوت  نیا  اب  دـسیونب ؟ ار  یخیرات 
 . (1) دنرادن ؟

يا هداس  لومرف   » هک تقیقح  نیا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دراد و  رارق  هجوت  دروم  ناریا  رد  یلابقا  سابع  هیرظن ي (2)  هکنآ  دوجو  اب 
راکـشآ ملـسم و  خروم  يارب  یفاک  ردق  هب  هعقاو  کی  جـیاتن  ات  تسا  مزال  تدـم  هچ  هک  درک  نییعت  نآ  اب  ناوتب  ات  تسین  تسد  رد 
گرزب هثداح ي  نوناک  رد  لابقا  سابع  رگا  هک  دسر  یم  رظن  هب  لاح ، نیع  رد  .دـش  يا  هیرظن  نینچ  میلـست  ناوت  یمن   (3) .دنوش »

.دوزفا یم  دوخ  هیرظن ي  رب  یتاظحالم  درک  یم  كرد  ار  نآ  داعبا  زا  یخرب  نامزمه  دوب و  یم  یخیرات 

هیلک ي ققحت  ندـش ، یخیرات  راـیعم  یتقو  .درک  هجوت  نآ  هب  ناوت  یم  هک  دراد  دوجو  يرگید  لـئاسم  عوضوم ، نیا  زا  رظن  فرص 
دمایپ دهد ، یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  خروم  هچنآ  اریز  دشاب ؛ یم  لاح  ریثأت  تحت  عقاو  رد  خروم  تسا ، ییا  هثداح  ياهدـمایپ  داعبا و 
دشاب حیحـص  تشادرب  نیا  رگا  .تسا  هدوبن  زین  هثداح  عوقو  نامز  رد  خروم  هکنیا  هژیو  هب  .تسا  لاح  نامز  رد  هثداح  نآ  تاعبت  و 

هب عوجر  لاـح  ترورـض  رگید ، تراـبع  هب  .دوش  یم  خـیرات  هب  عوجر  یخیراـت و  هثداـح ي  هب  هجوت  نوناـک   (4) لاـح » ، » عقاو رد 
.دوش یم  رجنم  ار  هتشذگ 

34 ص :

، ندمت کی  ای  خـیرات  کی  زاغآ  رد  هن  ناخروم  نیرت  گرزب  دـسیون : یم  تربع » خـیرات و   » هلاقم ي رد  يرواد  اضر  رتکد  . 48 - 1
ص 25. نامه ، دنا ، هدرک  روهظ  نآ  رارقتسا  طسب و  نامز  رد  هکلب 

زا نآ ، ياهدمایپ  ندش  راکشآ  اب  دراد و  تاعبت  گرزب  هثداح ي  کی  هک  تسا  ضرف  نیا  هیاپ ي  رب  لابقا  سابع  هیرظن ي  . 49 - 2
.دنک مادقا  هثداح  نیا  يراگن  خیرات  هب  تبسن  دناوت  یم  خروم  سپس  دوش و  یم  رادروخرب  ندوب  یخیرات  هصخشم ي 

.91 صص 92 -  راهب 1377 ، هرامش 5 ، ناریا ، رصاعم  خیرات  همانلصف ي  (، 1993 ، ) دروفسکا رد  ینارنخس  سیئول ، ناج  . 50 - 3
هتشذگ و یخیرات  ثداوح  هب  عوجر  رد  توافتم  ياه  شور  فادها و  اه و  هزیگنا  نتفرگ  هدیدان  يانعم  هب  هلئـسم  نبا  هتبلا  . 51 - 4

.دشاب یمن  توافتم  ياه  تشادرب 
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ناگدنـسیون ناخروم و  هقیلـس ي  عبات  هثداح  کی  ندوبن  یخیراـت  اـی  ندوب  یخیراـت   » هکنیا رب  ینبم  دراد ، دوجو  يرگید  هیرظن ي 
أشنم لاح  تایضتقم  هیرظن  نیا  ربارب   (1) .دننک » یم  نییعت  ار  ام  كاردا  راتفر و  یتح  خـیرات  یلـصا  گرزب و  ثداوح  اریز  تسین ؛

رب يراذگریثأت  هثداح و  نآ  ندش  یخیرات  هب  رجنم  هک  تسا  یخیرات  هثداح ي  رد  هتفهن  تایـضتقم  هکلب  تسین ، هتـشذگ  هب  عوجر 
نآ هب  ياکتا  اب  هک  تسه  يزیچ  اـم  هاـگن  یقلت و  یگدـنز و  رد  هشیمه  ، » تسا هدـش  هتـشذگ  هب  عوجر  نآ و  یهد  لکـش  لاـح و 
یم ادـیپ  ماوق  نآ  لوح  تلم  موق و  یگدـنز  خـیرات و  تسا و  یخیراـت  يرما  میتـسه  نآ  هب  هتـسب  اـم  هک  يزیچ  .مینک  یم  یگدـنز 

خیراـت لـطاب  قـح و  هب  مینک  رکف  خـیرات  هراـبرد ي  میهاوـخ  یم  یتـقو  تسا  رتـهب  : » دوـش یم  دـیکأت  لـیلد  نـیمه  هـب   (2) .دنک »
یم ققحت  یهلا  هدارا ي  تحت  ملاع  ثداوح  هک  دوش  یم  هداد  حیـضوت  هیرظن  نیا  هیاپ ي  رب  خـیرات  زا  تشادرب  نیا   (3) .میشیدنیب »

یخیرات تسا و  هللا  ءامسا  زا  یمـسا  ققحت  عبات  دوش ، یم  زاغآ  هک  یخیرات  هرود ي  ره  تسا و  لطاب  قح و  عازن  لحم  ملاع  دبای و 
خیرات رد  يرواد ، رتکد  حیـضوت  ربانب  هتبلا  تسا ؛ ناسنا  یگدـنز  رد  دـیدج  ییا  هرود  زاغآ  تقیقح و  کـی  ققحت  ياـنعم  هب  ندوب 

رد .دـشاب (4)  قح  نیع  هکنیا  هن  تسا ، دـنم  هرهب  قح  زا  دوش  یم  عقاو  هچ  ره  هکلب  درادـن ، دوـجو  قـلطم  قـح  اـج  چـیه  رد  زگره 
هدنسیون خروم و  هثداح  کی  ياه  هصخـشم  هکلب  تسین ، خروم  باختنا  عبات  یخیرات ، ثداوح  هب  هجوت  تلع  هیرظن  نیا  بوچراچ 

.دزادرپ یم  دننک ، یم  ذاختا  یصاخ  تیعقوم  رد  صاخشا  هک  یتامیمـصت  لئاسم (5) و  هب  رتشیب  عقاو  رد  خروم  دـناوخ و  یمارف  ار 
 . (6)

هاگن اب  يا  هرود  ره  رد  یلـسن  ره  هکنیا  تسخن ، دوش ؛ یم  هدـیمهف  هتکن  ود  هثداح ، کی  ندـش  یخیراـت  موهفم  زا  حیـضوت  نیا  اـب 
، نآ لصاح  دنک و  یم  یسیونزاب  یناوخزاب و  ار  هتشذگ  درب ، یم  رس  هب  نآ  رد  هک  یتیعضو  هب  هجوت  اب  درگن و  یم  هتشذگ  هب  دوخ 

انامه خیرات  باتک  هیهت ي  رد  وا  كرحم  هک  دنک  یم  حیرصت  نودلخ  نبا  .تسا  هتشذگ  هب  يدیدج  یخیرات  هاگن  يریگ  لکش 

35 ص :

ص 22. راهب 1379 ، هرامش 1 ، گنهرف ، همانلصف  تربع ،» خیرات و  ، » يرواد اضر  . 52 - 1
.نامه . 53 - 2
.نامه . 54 - 3
.نامه . 55 - 4

ص 29. نامه ، . 56 - 5

ص 22. نامه ، . 57 - 6
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ار یناسنا  گنهرف  ددـجم  یـسررب  درک و  رابتعا  یب  ار  هتـشذگ  میهافم  اه و  تنـس  داد و  يور  وا  رـصع  رد  هک  تسا  ییاه  بـالقنا 
تسا هتشذگ  هب  طوبرم  هک  لئاسم  یخرب  رد  هک  دوش  یم  صخـشم  ددجم  یـسررب  اب  یهاگ  لیلد ، نیمه  هب  .دینادرگ (1)  يرورض 

زا يا  هزات  زیچ  یلـسن  ره  اذـل  تسا ، هدـشن  هجوت  نآ  هب  البق  هک  دراد  دوجو  يا  هزات  لئاسم  تسا ، هدـش  لـح  هک  دـش  یم  روصت  و 
ات یخیرات و  گرزب  هثداح ي  کی  تیلباق  نیا ، رب  هوـالع  .دسیونب (3)  ون  زا  ار  خیرات  دـیاب  دنک (2) و  یم  فشک  دوخ  هتـشذگ ي 

.دراد ار  نوگانوگ  ياه  تیعضو  رد  توافتم و  ياه  شور  اب  اهزاین  هب  ییوگخـساپ  ییاناوت  هک  تسا  نیا  رب  نآ ، یگژیو  يا  هزادنا 
زا شیب  مهم  نیا  دنراد و  يرادیاپ  يراگدـنام و  هصخـشم ي  یخیرات  گرزب  ثداوح  هک  تسانعم  نیا  هدـننک ي  نایب  یگژیو  نیا 

ییاه هولج  ینامز ، ياه  هرود  رد  و  تسا ؛ هتفهن  ثداوح  تقیقح  تاذ و  رد  دـشاب ، تاظحالم  ریاس  یتاغیلبت و  شالت  لصاح  هکنآ 
هب الامجا  زین  نیا  زا  شیپ  .دوش  یم  رارقرب  يدـیدج  وحن  هب  راکـشآ و  لاح  ياضتقا  اب  نآ  تبـسن  دـنک و  یم  روهظ  نآ ، تقیقح  زا 

، تسین ثداوح  عیاقو و  رهاظ  تروص و  زا  هدـمآرب  یخیرات  ثداوح  يرادـیاپ  يراگدـنام و  هک  دـش  دـیکأت  هراـشا و  عوضوم  نیا 
نیعت نآ  هب  دهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  عیاقو  لکش  تروص و  تقیقح  نیا  تسا و  تقیقح  روهظ  عبات  ثداوح  عوقو  اساسا  هکلب 

.دزاس یم  ققحم  تابثا و  یناسنا  تایح  رد  يدیدج  هرود ي  زاغآ  اب  ار  نآ  ندوب  یخیرات  نأش  مه  دشخب و  یم 

اب ناوت  یم  دوش ، حرطم  تسیچ »؟ گنج  مامتا  زا  سپ  گنج  اب  ههجاوم  قطنم   » هک شـسرپ  نیا  اددجم  رگا  ثحابم  نیا  هب  هجوت  اب 
.درک هراشا  زین  يرگید  هوجو  هب  دش ، نایب  نیا  زا  شیپ  هچنآ  رب  دیکأت 

ناهذا و رد  يدـنیاشوخان  باتزاب  هتـشذگ  اب  دوجوم  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، راجنهان  بولطمان و  ياه  تیعقاو  نایم  فاـکش 
تفاـی ققحت  هچنآ  رگا  هک  هدروآ  دوجو  هب  ار  شـسرپ  نیا  تسا و  هتـشاذگ  دوب  گـنج  بـالقنا و  راد  نادـیم  هک  یلـسن  ياـهرواب 

دیابن ایآ  دوب ، لسن  کی  راثیا  تقادص و  صالخا و  لصاح  بولطم و 

36 ص :

ص ، 1363 مود ، پاچ  یتشهب ، دیهـش  هاگـشناد  تاراشتنا  نودلخ ، نبا  ياه  هشیدنا  رد  یـشهوژپ  خیـش ، یلعدـمحم  رتکد  . 58 - 1
.64

ص 183. ناتسبات 1360 ، ناوج ، رشن  دازآ ، یقتدمحم  تسیچ ،؟ خیرات  فی ، هفورپ  نآ  .ن  . 59 - 2
ص 7. ، 1378  / 9  / 13 هرامش 47 ، ناگدازآ ، رصع  همانزور  اب  وگو  تفگ  دنودالوف ، هللا  تزع  . 60 - 3
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، تسا تبثم  خـساپ  رگا  دـنارتسگب ؟ هیاس  روشک  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس -  تایح  رب  نانچمه  نارود  نآ  ياه  شزرا  لوصا و 
.تسا هتشذگ  هب  عوجر  يرگنزاب و  أشنم  نآ  نادقف  تلع 

هدـهاشم ي اب  هتـشذگ  هب  عوجر  وس  کی  زا  هک  بیترت  نیدـب  تسا ؛ هتفرگ  لکـش  گنج  اب  دروخرب  ود  تاظحالم  نیمه  هیاپ ي  رب 
 - یگنهرف شرگن  یتابثا و  هجو  رتشیب  هک  دریگ  یم  تروص  دوجوم  ياهدـنور  رد  رییغت  حالصا (1) و  فده  اب  ینونک و  تیعضو 
ههد دقن  اب  دیدج  تیعضو  میکحت  هتشذگ و  ياه  بوچراچ  شور و  لوصا و  رد  رییغت  يارب  شالت  رگید ، يوس  زا  دراد و  یـشزرا 

اب وس  کی  زا  توافتم ، ياه  شور  فادـها و  تیهام و  اب  ناریا  هعماج ي  رد  ینونک  شلاچ  .دریگ  یم  تروص  گنج  بالقنا و  ي 
مکاح شور  تیهام و  .دریگ  یم  ماجنا  هتـشذگ  یناوخزاب  یعون  ساسارب  رگید ، يوس  زا  تسا و  گـنج  بـالقنا و  نارود  رب  هیکت 

هدیـشخب تدـش  شرتسگ و  ار  اه  شلاچ  قمع  هنماد و  گنج ، بالقنا و  هتـشذگ  ههد ي  ود  اب  دروخرب  رد  دوجوم  ياـهدرکیور  رب 
.تسا

رد نآ ، همادا ي  لاح و  اب  هتـشذگ  نیب  دنویپ  طابترا و  هلئـسم ي  تسا ، راذـگ  لاح  رد  هک  ناریا  هعماج ي  ینونک  تیعـضو  هب  رظن 
اه هنیمز  مامت  رد  یگناگود  نیا  زا  لصاح  جیاتن  دراد و  تیوه  نارحب  دنک ، یم  ساسحا  دیدج  لسن  .تسا  یتایح  يا  هلئسم  هدنیآ 

دیدج تیعضو  رارقتسا  اب  داهن و  رس  تشپ  ار  راذگ  هلحرم ي  ناوت  یم  هنوگچ  تاظحالم  نیا  هیاپ ي  رب  .تسا  یگدرتسگ  لاح  رد 
تیعضو حالصا  هتشذگ و  ياه  شزرا  لوصا و  ظفح  ترورض  ضرف  اب   (2) دناسر ؟ ناماس  هب  ار  عاضوا 

37 ص :

زا هک  تسا  گنج  اب  ندش  هجاوم  رد  یشزرا  دیدج و  يدرکیور  داجیا  أشنم  ادهـش  هار  زا  ماهلا  اب  هعماج  حالـصا  رب  دیکأت  . 61 - 1
.دشاب یم  يرورض  نآ  رییغت  دراد و  ینونک  تیعضو  رد  رگید ، يوس  زا  گنج و  تیهام  زا  تشادربرد  هشیر  وس ، کی 

هتشذگ و نایم  دنویپ  داجیا  ترورـض  هب  هجوت  اب  جیـسب  تمواقم  يورین  ناهدنامرف  عمج  رد  روهمج ، سیئر  یمتاخ ، ياقآ  . 62 - 2
، نآ زا  تسرد  يریگ  هرهب  ياه  هنیمز  ندرک  مهارف  سدقم و  عافد  نارود  هیامرـس ي  رتسب و  ظفح  اب  ات  درک  يراودیما  زاربا  هدـنیآ 
هثداح ي رد  درک : هفاضا  ناشیا  .دـنک  شالت  تلم  خـیرات  رد  گرزب  هسامح ي  رتشیب  هچ  ره  نتخاس  هنادواج  رد  روشک  ناوج  لسن 

خیرات رد  دیاب  هسامح  نیا  تفای و  یلجت  تسود  مدرم  راکادف  يوجادخ  ناسنا  حور  دلوت  سدـقم  عافد  میظع  هسامح ي  گرزب و 
اب ینید  يرـالاس  مدرم  زا  قفوم  يوگلا  همادا ي  يرـالاس و  مدرم  تفرـشیپ و  لالقتـسا ، تیوه ، راتـساوخ  رگا  .دـنامب  نادـیواج  اـم 

شیوخ تکرح  هناوتـشپ  ار  هسامح  نیا  دـیاب  تسا و  تلم  یبالقنا  یخیرات و  هسامح ي  نآ ، هزیگنا ي  هیاپ و  میتسه ، زورما  ياـیند 
(. ص 3 ، 1380  / 5  / 6 ون ، تایح  همانزور ي   ) .میهد رارق  نشور  هدنیآ ي  يوس  هب 
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.دیسر دهاوخن  ناماس  هب  یتیارد  یب  بلصت و  اب  هک  تسا  يراوشد  رایسب  راک  رما  نیا  تسا  یهیدب  نآ ، بوچراچ  رد  ینونک 

گنج ياهدمایپ 

عماوج یعامتجا  یـسایس -  یگدنز  رب  مکاح  مظن  رب  نآ ، ياهدمایپ  جـیاتن و  داعبا و  تیهام ، لیلد  هب  ینالوط  گرزب و  ياه  گنج 
اذل .دهد (1)  یم  رییغت  ار  خیرات  دنور  گنج  تالوحت  عقاو ، رد  .دهن  یم  ناینب  ار  يدیدج  مظن  اجیردـت  دراذـگ و  یم  ریثأت  یناسنا 

تسا رگناریو  هلزلز  عوقو  دننامه  یناهگان  روهظ  .دراد  دوجو  يرایسب  كارتشا  قارتفا و  هوجو  هلزلز  گنج و  نایم  دسر  یم  رظن  هب 
هثداح ي هلزلز  هک  توافت  نیا  اب  دزیر ، یم  مه  رد  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  یناـسنا  هعماـج ي  ياـقب  تاـیح و  موادـت  تیدوجوم و  و 

همادا دوش و  یم  عورش  اه  ناسنا  هدارا ي  اب  گنج  یلو  دسر  یم  نایاپ  هب  هلـصافالب  هک  یناسنا  هدارا ي  تلاخد  نودب  تسا  یعیبط 
تـالوحت هب  رتمک  دوش و  یم  لرتنک  رتـشیب  هدوب و  ریذـپ  لـمحت  گـنج  اـب  هسیاـقم  رد  هلزلز  ياهدـمایپ  لـیلد ، نیمه  هب  .دـبای  یم 

ار یناسنا  عماوج  یناور  يونعم و  يدام و  یگدنز  ناکرا  نآ  ياه  یگژیو  لیلد  هب  گنج  هک  یتروص  رد  دوش ، یم  رجنم  یعامتجا 
.دروآ یم  دوجو  هب  ار  يا  هدرتسگ  تالوحت  تدم  زارد  رد  دزاس و  یم  رثأتم 

نیا هتبلا  تسین ؛ رتمک  املـسم  دـشابن  رتشیب  گـنج  عوقو  ناـمز  اـب  هسیاـقم  رد  نآ  زا  سپ  تـالوحت  داـجیا  رد  گـنج  تاریثأـت  رگا 
و گنج ، تیهام  هب  عوضوم 

38 ص :

ناریا و ياهدادـیور  ، ) اـیند ياـه  هناـسر  نتلوب  یـسدنس ، هیرخف ي  همجرت ي  هتـساوخان ،» بقاوـع   » هلاـقم ي نمریت ، ناـج  . 63 - 1
ص 10. نابآ 1380 ، هرامش 14،1874  یمالسا ، داشرا  ترازو  ناهج )
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، گنج میقتسم  ریثأت  تحت  اساسا  تسا و  يداراریغ  تالوحت  نیا  زا  یشخب  هکنیا  نمض  .دراد  یگتـسب  نآ  هجیتن ي  همه  زا  رت  مهم 
هتـساوخان بقاوع  اه  گـنج  همه ي  دوش  یم  دـیکأت  لـیلد ، نیمه  هب  .دـسر  یم  روهظ  هصنم ي  هب  نآ  زا  سپ  اـی  گـنج  ناـمز  رد 

يو .دـشاب  هتـشاد  یمهم  یعامتجا  یـسایس و  بقاوع  دـناوت  یم  روز  هب  لسوت  اـی  گـنج  هک  تسا  دـقتعم  نازوب  يراـب  .دنراد (1) 
گنج ناتسناغفا و  گنج  راثآ  ار  قباس ]  ] يوروش رد  تالوحت 1990  لوا و  یناهج  گنج  دمایپ  ار  قباس ]  ] يوروش بالقنا 1917 

هک ینامز  یتح  دـسیون : یم  گنج  یـسانش  هعماج  باتک  رد  زین  لوتوب  نوتـساگ  .دـناد (2)  یم  داتفه  ههد ي  رد  اکیرما  رب  ماـنتیو 
نینچ زا  سپ  حـتاف  فرط  يدام  ینهذ و  راتخاس  تردـن  هب  دـنک ، یم  ادـیپ  همتاخ  رگید  فرط  ود  زا  یکی  لماک  يزوریپ  اب  هعزانم 

زا یخرب  هک  تسا  رواب  نیا  رد  یـسایس  ياه  هیرظن  مهف  باـتک  رد  زنگیرپسا  ساـموت  .دـنام (3)  یم  یقاب  هدروخن  تسد  يا  هثداح 
نوئلپان ياه  گنج  هدـهاشم ي  اب  یماظن  نازادرپ  هیرظن  نیرت  گرزب  زا  یکی  هک  نانچ  دوش ، یم  رجنم  يزادرپ  هیرظن  هب  اه  نارحب 

 . .دش (4) رهاظ  یماظن  هصرع ي  رد 

.تشون نوئلپان  ياه  گنج  تالوحت  ساسارب  ار  دوخ  راثآ  تسا  مهدزون  نرق  ياه  تسیژتارتسا  نیرتذوفنرپ  زا  یکی  هک  زتیوزالک 
هسنارف بالقنا  زا  هک  یـسایس  دیدج  ياهروتکاف  هب  نکیل  دوب ، مهدزون  نرق  هنایم ي  کیژولونکت  تارییغت  زاغآ  اب  نامزمه  وا  راثآ 

یلم ياهرازبا  یمدرم و  یهد  نامزاس  یماظن و  تردـق  هب  یگزاـت  هب  یبـالقنا  هسنارف ي  .دـش  فوطعم  وا  هجوت  دوب ، هتفرگ  تأـشن 
عـضو هسنارف  رد  رما  نیا  .دوب  هداد  ناـشن  هجوت  دـنیآ ، راـک  هب  تردـق  مزاول  هباـثم ي  هب  دنتـسناوت  یم  هک  کیژولوئدـیا ، ییارگ و 

.دروآرد لاغـشا  تحت  ار  نآ  دوـش و  طلـسم  اـپورا  مـظعا  شخب  رب  هـهد  ود  زا  شیب  اـت  تخاـس  رداـق  ار  نآ  داد و  رییغت  ار  تردـق 
هب لیدـبت  دـننک و  جراـخ  صاوـخ  لرتـنک  زا  ار  گـنج  ریـسم  تردـق  عـبنم  نیمه  رب  هیکت  اـب  درک  روـبجم  زین  ار  رگید  ياـهروشک 

 . .دنزاس (5) اهروشک  رد  یمدرم  یعوضوم 

39 ص :

.نامه . 64 - 1
ص 402. نارهت 1378 ، يدربهار ، تاعلاطم  هدکشهوژپ ي  ساره ، اه و  تلود  مدرم و  نازوب ، يراب  . 65 - 2

.101 ص 102 -  ذخام 23 ، . 66 - 3
ص 59. ، 1365 نارهت ، هاگآ ، تاراشتنا  ییاجر ، گنهرف  همجرت  یسایس ، ياه  هیرظن  مهف  زنگیرپسا ، ساموت  . 67 - 4

، یعافد تسایـس  يژولونکت و  تالاقم  هعومجم  یناید ، یلع  بحم  همجرت ي  یماظن ، يژولونکت  رد  بالقنا  نازوب ، يراـب  . 68 - 5
صص 65 ، 1377 نارهت ، ع ،)  ) نیسح ماما  هاگشناد  یعافد  مولع  هدکشهوژپ  یمرک ، ریگناهج  ینیسح ، نیـسح  همجرت  يروآدرگ و 

.64 - 
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.تسا (1) هدـش  هجوت  زین  بالقنا  روهظ  زورب  یعامتجا و  ياه  شبنج  یتح  یعامتجا و  قیمع  تـالوحت  داـجیا  رد  گـنج  ریثأـت  هب 
ینوناق ياه  ماظن  ندش  نیزگیاج  هب  نپاژ و  ناملآ و  یـسایس  راتفر  هاگدید و  ریگمـشچ  رییغت  هب  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  هک  نانچ 

هراشا مود  یناهج  گنج  رد  اهنآ  تسکـش  زا  سپ  ارگ  یماـظن  يروتاـتکید و  ياـه  میژر  ياـج  هب  اـهروشک  نیا  رد  کـیتارکومد 
بیغرت یعاـمتجا  نیداـینب  عیرـس و  رییغت  رب  یتبرـض  هیرظن ي  یعون  نیودـت  هب  ار  اـم  تسا  نکمم  یطارفا  اـه  هنومن  نیا  .دـنا  هدرک 

، تشاد تاباختنا  همانرب ي  تسایـس و  رب  یقیمع  راثآ  گنج  سیلگنا ، ریظن  ییا  هتفرـشیپ  تابثاب و  اتبـسن  عماوج  رد  یتح  .دننک (2) 
زورب ثعاـب  رگید  گـنج  کـی  هک  تشاد  دوـجو  يدـج  سرت  نیا  نارادمتـسایس  مدرم و  نیب  رد  هـسنارف  سیلگنا و  رد  هـک  ناـنچ 

دوبان ار  ییاپورا  ندمت  ياه  هیاپ  دوش و  اپورا  حطس  رد  فلتخم  ياه  بالقنا 

40 ص :

شبنج يریگ  لکش  شیادیپ و  رد  رثؤم  لماوع  یسررب  رد  يداقتنا  يدمآرد  شیپ  یسانش  هعماج  باتک  رد  زندیگ ، ینوتنآ  . 69 - 1
یلیلد ره  هب  تلود  هک  ییاج  ینعی  هیرظن  نیا  ربانب  .دریذـپ  یم  ار  هناگدـنچ  هطلـس ي  طیارـش  رب  ینبم  یلبق  هاگدـید  یعامتجا  ياه 

، یجراخ گنج  هجیتن ي  زا  یـشان  دـناوت  یم  هناگدـنچ  هطلـس ي  ياه  تیعقوم  درادـن ، دوخ  ینارمکح  هرتسگ ي  رب  یلماک  لرتنک 
رد تلود  تلاـخد  هـک  داد  يور  يا  هـنیمز  رد  هیـسور  بالقنا 1917  .دـشاب  دروم  ود  ره  زا  یـشان  ای  یلخاد  یـسایس  ياـهدروخرب 

، یبالقنا ياه  شبنج  .تشاد  یپ  رد  ار  یلخاد  یـسایس  ياهدروخرب  دش و  رجنم  يدایز  قطانم  نداد  تسد  زا  هب  لوا  یناهج  گنج 
ياهرازبا اـب  ار  تردـق  هک  دـنک  یم  شـالت  يدـصتم  تلود  دـنروآ و  یم  تسد  هب  هناگدـنچ  هطلـس  طیارـش  رد  ار  یـشبنج  يژرنا 

شخب ياهزاین  نیمأت  يارب  تلود  یتیفرظ  یب  ای  یلیامت  یب  یعون  اب  تسا  نکمم  هلئسم  نیا  دراوم  رتشیب  رد  .دنک  ظفح  هنارادمروز 
زا سپ  ایلاتیا  رد  هنومن  يارب  .دنراد  ار  دوخ  ياهزاین  ندرک  هدروآرب  راظتنا  تلود ، زا  هک  دشاب  هتشاد  دنویپ  یتیعمج  زا  يدایز  ياه 

نامز لرتنک  ناباتـش  نتفر  نایم  زا  اب  هارمه  درم  نویلیم  ود  زا  شیب  ندـش  جراخ  یمومع  جیـسب  زا  لوا ، یناهج  گنج  نتفرگ  نایاپ 
 - صـص 84  ) .دـمآ مهارف  پچ  تسار و  ياه  شبنج  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  یتیعقوم  اه ، تمیق  ییاذـغ و  داوم  هضرع ي  رب  گنج 

(. 1371 زاریش ، هاگشناد  ییانف ، بلاطوبا  همجرت ي  ، 83
ص 489. ذخام 6 ، . 70 - 2
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: دسیون یم  متسیب ، مهدزون و  ياه  نرق  يزاسادج  رد  گنج  ریثأت  هب  هراشا  اب  خروم ، کی  زا  لقن  هب  نازوب  يراب  .دزاس (1) 

ندرک كاپ  اب  هایـس  راون  نیا  .دـنک  یم  ادـج  اـم  ناـمز  زا  ار  هتـشذگ  ناـمز  يا  هتخوس  راون  دـننام   1914 گرزب 1918 -  گـنج  »
اج هب  دیاقع و  رییغت  اه ، نامیا  ندرب  نیب  زا  ای  دنشاب  لاعف  رود  ياه  لاس  رد  دنتـسناوت  یم  هک  یگدنز  هنحـص ي  سوفن  زا  يرایـسب 
 . (2) .داد » رارق  یخیرات  هرود ي  ود  نیا  نیب  ار  یگرزب  یناور  یکیزیف و  فاکش  یحور ، یگدروخرس  قیمع و  تاحارج  نتشاذگ 

گنج و عوقو  نامز  رد  هک  یمیقتـسمریغ  میقتـسم و  راثآ  نآ و  قمع  یگدرتسگ و  عونت ، لیلد  هب  گنج  زا  دـعب  تـالوحت  یـسررب 
هنوـگ نیا  .تسین  رظن  دروـم  اـجنیا  رد  هک  دراد  زاـین  هدرتـسگ  قـیمع و  تاـعلاطم  هب  تسا و  راوـشد  يا  هزادـنا  اـت  دراد  نآ  زا  سپ 
دیدج ياهراتفگ  روهظ  ینامتفگ ، حطس  رد  .تسا  ریذپ  ناکما  گنج » یسانش  هعماج   » و ینامتفگ » یسررب   » شور ود  اب  اه  یسررب 
هعماج رد  اـما   (3) تسا ، یـسررب  لباق  دراد ، یـسایس  راـتخاس  هعماـج و  حطـس  رد  تـالوحت  رب  هک  يریثأـت  گـنج و  عوقو  زا  سپ 

ینید و هیحور ي  يریگراک  هب  فده  یماظن ، تردق  یـسایس ، تردـق  گنج ، تیهام  دـننامه  تالوقم  زا  يرایـسب  گنج  یـسانش 
یسررب ار  ییا  هقطنم  یللملا و  نیب  ياه  گنج  زا  یخرب  ناوت  یم  ثحب  نیا  يادتبا  رد  .دوش (4)  یم  یسررب  رگید  لئاسم  شترا و 

.درک هراشا  ناریا  هعماج  رب  قارع  ناریا و  گنج  ياهدمایپ  هب  سپس  و 

راثآ تسا  یناسنا  تافلت  ییاـیفارغج و  داـعبا  ظاـحل  هب  متـسیب  نرق  رد  یماـظن  ياـه  يریگرد  نیرتگرزب  زا  هک  مود  یناـهج  گـنج 
هب دراد  همادا  نآ  زا  سپ  درـس و  گـنج  نارود  رد  هچنآ  لـلملا و  نیب  طـباور  رب  مکاـح  ینونک  مظن  .داـهن  ياـج  رب  يداـیز  رایـسب 

باتک رد  .تسا  طوبرم  نآ  ماتتخا  هوحن ي  گنج و  نیا  تیهام 

41 ص :

.67 صص 68 -  ذخام 45 ، . 71 - 1
.نامه . 72 - 2

رد حاـنج  ود  ناـمتفگ  شلاـچ  هراـبرد ي  یـشاک  اـضرمالغ  داوجدـمحم  اـب  وگو  تفگ  هب  دـینک  هاـگن  رتشیب  عـالطا  يارب  . 73 - 3
ص 17. ، 1380 تشهبیدرا ، نیدرورف و  هرامش 4 ، باتفآ ، همانهام  تاباختنا ،

ص 25. ، 1378 نارهت ، ناغمرا ، تاراشتنا  یماظن ، ياهورین  گنج و  یسانش  هعماج  ینارهت ، هتفشآ ي  ریما  . 74 - 4
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هتـشون للملا  نیب  طباور  رد  برغ  هشیدـنا ي  رییغت  رد  مود  یناهج  گنج  راثآ  هرابرد ي  للملا  نیب  طباور  رد  ضراعتم  ياه  هیرظن 
یللملا نیب  طباور  دروم  رد  برغ  هشیدنا ي  نآ  زا  سپ  هلصافالب  ثداوح  مود و  یناهج  گنج  هک  دوبن  یتفگـش  ياج  : » تسا هدش 
دیدـجت نهک و  ییارگ  عقاو  یعون  هب  تخاس و  رترود  هچ  ره  ناـمزاس ، قوقح و  زا  لـلم و  هعماـج ي  هیلوا ي  ییارگ  ناـمرآ  زا  ار 

یلم دـننام  ییاه  هدـیدپ  ناناد  خـیرات  گنج ، للع  یبای  هشیر  يارب   (1) .دومن » رت  کیدزن  هچ  ره  تردـق  رـصانع  هب  هتفای و  تاـیح 
، هرکاذم یـساملپید و  مسیلایرپما ، حالـس ، علخ  گنج و  تینما ، لئاسم  دـننام  یـصصخت  ییاه  هتـشون  دـندرک و  یـسررب  ار  ییارگ 

نیب طباور  رد  لیخد  يداصتقا  لماوع  للملا و  نیب  طباور  هیرظن ي  هچخیراـت ي  یناـهج ، تردـق  ییاـیفارغج  داـعبا  تردـق ، نزاوت 
ناـناد و کـیزیف  هطبار ي  داد و  رارق  ریثأـت  تحت  ار  ملع  شقن  نپاژ ، هیلع  متا  بمب  يریگراـک  هب  نینچمه  .تفای (2)  راشتنا  للملا 

 . .دندرک (3) هلماعم  هنامز  ياه  تردق  اب  المع  ناناد  کیزیف  یملع  هعماج ي  داد و  رییغت  ار  نادرمتلود 

بتاکم داد و  خر  يرایـسب  تالوحت  زین  یگنهرف  لئاسم  هزوح ي  رد  للملا ، نیب  ماظن  راتخاس  هشیدنا و  رد  یـساسا  لوحت  رب  هوالع 
نینچمه هعماج و  زا  ادج  درف  دازآ  یگدنز  هب  دیدج  یهاگن  اب  مسیلایسناتسیزگا  .درک  اپورا  رد  مسیلایسناتسیزگا  هلمج  زا  يدیدج 

.دـنک بلج  ار  ناگدنـسیون  هجوت  تسناوت  انعم  ققحت  يارب  لادـج  خـیرات و  هاگیاج  نینچمه  هعماج و  زا  لادـج  خـیرات و  هاـگیاج 
.دـش باـیماک  هداـعلا  قوف  اـی 1960 ) دودـح 1955  اـت  زا 1945  ، ) مود یناـهج  گـنج  زا  سپ  ياــه  لاــس  رد  مسیلایــسناتسیزگا 

یب تنوشخ و  زا  بانتجا  اپورا و  گـنهرف  تیادـه  يارب  و  رتراـس » لـپ  ناژ   » هشیدـنا ي ریثأـت  تحت  هسنارف و  رد  مسیلایـسناتسیزگا 
شرتسگ شیادـیپ و  رد  هناتـسرپداژن  ياه  هشیدـنا  شقن  مود و  یناهج  گنج  تیهام  وس  کـی  زا  .تفاـی  شرتسگ  مسیـشاف  یمحر 

يدـنمدوس هب  نیقی  دـندوب و  هدرک  لاغـشا  ار  اـپورا  اـه  يزاـن  هک  ینارود  رد  يدازآ  هـب  دـیما  ترورـض  رگید ، يوـس  زا  گـنج و 
زا سپ  گنج و  نارود  رد  مسیلایسناتسیزگا  بتکم  شیادیپ  هنیمز ي  يراکادف ،

42 ص :

ص 34. ذخام 6 ، . 75 - 1

ص 29. ذخام 6 ، . 76 - 2
نانوی يوفروک  رد  دادرخ 1370  ات 11   6 ملع ، يراگن  خیرات  رد  رـصاعم  ياه  شیارگ  سنارفنک  اکیرما ، زا  ربوش  روسفورپ  . 77 - 3

ص 239. دامتعا ، روپاش  سنارفنک ، شرازگ  ناتسبات 1369 ، راهب و   4 هرامش ي 5 -  یخیرات ، تاقیقحت  هلجم ي 

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_42_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_42_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_42_3
http://www.ghaemiyeh.com


هب تشاد (1) و  خساپ  گنج  زا  سپ  ياپورا  رد  هک  دوب  يا  هفسلف  مسیلایـسناتسیزگا  عقاو ، رد  .دروآ  دوجو  هب  اپورا  رد  ار  نآ  مامتا 
.تفای شرتسگ  تعرس 

هیرظن ي نردـم ، یندـم  هعماج ي  زا  تیامح  رد  رتیلاتوت و  ماظن  يریگ  لکـش  اب  هلباقم  يارب  جـیردت  هب  یناهج  مود  گـنج  زا  سپ 
رد یحالـصا  ياه  تکرح  نآ  تازاوم  هب  درک و  یم  یفن  ار  یلاکیدار  یبالقنا و  ياه  هشیدنا  هک  دمآ ، دوجو  هب  يدیدج  یـسایس 
هب ار  یبلط  حالـصا  تسا ، هدـش  نایب  رپوپ » لراک   » راـثآ رد  همه  زا  شیب  هک  هیرظن  نیا  .درک  یم  غیلبت  ار  یندـم  هعماـج ي  راـتخاس 

تـسا یماظن  نیرتهب  هک  برغ  یـسایس  ماظن  بوچراچ  رد  ار  انعم  نیا  هکلب  درب ، یمن  راک  هب  دشاب  یلاعتم  ینامرآ و  هک  ماع  يانعم 
هب ار  ماظن  نیا  ياهداینب  لوصا و  هک  ار  یتکرح  چـیه  رپوپ  لیلد ، نیمه  هب  .درب  یم  راک  هب  هتـشاذگ  دوجو  هصرع  هب  اپ  نونکاـت  هک 

 . .دروآ (2) یمن  بات  دشک ، شلاچ 

رد تعرس  هب  تفرگ ، همشچرس  اکیرما  زا  یقیـسوم  نیا  هچ  رگ  .دوب  پاپ  یقیـسوم  شرتسگ  مهم  لوحت  زین  یقیـسوم  هصرع ي  رد 
.دوب یلامش (3)  ياکیرما  تعسو  هب  اپورا  رد  ههد ي 1960  رد  نآ  شرتسگ  هک  نانچ  تفای ، شرتسگ  اپورا  رسارس 

سح ینامرهق و  زا  مسیلایسناتسیزگا  نوچ  مه  یقیسوم  نیا  .دوب  دیدج  یگدنز  هب  پاپ  گنهرف  هجوت  یقیسوم  نیا  هبذاج ي  تلع 
نارگید هب  هک  یقالخا  دـعاوق  دـیاقع و  اه ، فدـه  رد  يریگرد  هنوگ  ره  زا  پاپ  گنهرف  تیهام  .دوب  رود  لمع  هب  دـهعت  دـنمورین 

بوچراچ ای  اهاعدا  ای  دـعاوق  نودـب  هک  شناـیرع  دوخ  هب  ار  درف  ره  مسیلایـسناتسیزگا  نوچمه  دزرو و  یم  باـنتجا  دوش ، لـیمحت 
نانآ و ینآ  طباور  دارفا و  هب  رتشیب  لمع ، ناکما  رب  رتمک  ناجیه و  هب  رتشیب  دـنادرگ و  یمزاـب  تسا ، یگدـنز  تیادـه  يارب  ییاـه 

 . .دراد (4) زکرمت  دیکأت و  یسایس  ای  یعامتجا  روما  رب  رتمک 

گنج همادا ي  يریگ و  لکـش  تیهاـم  رد  هک  تشاد  طـبر  هب  یکاردا  هـب  یناـهج  مود  گـنج  زا  سپ  یگنهرف  يرکف و  تـالوحت 
 - یسایس لمع  هب  دهعت  ییارگدوعوم و  زا  بانتجا  اب  لباقم  هطقن ي  هب  زیرگ  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  هدمآ  دوجو  هب  یناهج 

43 ص :

صص هرامش 2 و 1378،3 ، گنهرف ، همان ي  یناشاک ، يوفطصم  یلیل  دننیب »؟ یم  هنوگچ  ار  دوخ  نایئاپورا  ، » لینوا لیـساب  . 78 - 1
.228  - 229

ص 96. زییاپ 1379 ، هرامش 16 ، دقن ، باتک  همانلصف ي  تاحالصا ،» يارب  هیرظن  تفه  ، » ایناسراپ دیمح  . 79 - 2
ص 230. نامه ، . 80 - 3

.نامه . 81 - 4
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.تفرگ تروص  یبلطاوزنا  یعون  ییارگدرف و  رب  دیکأت  یعمج و  یعامتجا 

رگا هک  دوب  يا  هنوگ  هب  هسنارف  رد  گنهرف  یعاـمتجا و  طـباور  ـالثم  دـش ، یم  هظحـالم  زین  اـه  هصرع  ریاـس  رد  تـالوحت  عون  نیا 
ياه شرگن  نیا  مود  یناهج  گنج  زا  دـعب  یلو  دوب  وا  اب  جاودزا  هب  روبجم  دـش  یم  هدـید  راـب  کـی  يارب  یتح  يرـسپ  اـب  يرتخد 
نیا شکاشک  رپ  خـیرات  ياهزور  نیرتریطخ  رد  هسنارف  تختیاـپ  رد  یگدـنز  هراـبرد  زین  رگید  هوجو  رد  .درک (1)  رییغت  یعاـمتجا 

ناوارف و یجنر  تقشم و  أشنمرس  نایماظنریغ ، ياباحم  یب  نارابمب  نیلوا  : » تسا هدمآ  هسنارف  مدرم  گنهرف  رب  گنج  ریثأت  روشک و 
 . (2) .تسا » هتفاین  مایتلا  مه  زونه  هک  دش )  ) هسنارف تلم  نایم  رد  یقافن  أدبم 

یمخز رازه  هتشک و 30  رازه  نتـشاذگ 46  ياج  هب  اب  ییاکیرما و  زابرـس  رازه  روضح 800  اب  لاس  تشه  تدـم  هب  مانتیو  گـنج 
نیا یماظن  ياه  شزومآ  اهراتخاس و  اـه و  هشیدـنا  زا  يرایـسب  یتینما و  يژتارتسا  یجراـخ و  تسایـس   (4) اکیرما ، هعماـج ي   (3)

رب نآ  ریثأـت  درک و  داـجیا  اـکیرما  مدرم  یمومع  راـکفا  رد  گـنج  هب  تیـساسح  ینارگن و  یعون  یتـح  درک (5) و  رثأـتم  ار  روشک 
ياه شیارگ  یخرب  یتح  دـش و  یم  هدـهاشم  روشک  نیا  راتفر  رب  زارد  نایلاس  ات  اکیرما  یتینما  یعافد -  یجراخ و  يریگ  میمـصت 

ياه 1960 و ههد  رد  .دـش  روهـشم  مانتیو » موردنـس   » هدـیدپ ي هب  اه  ییاـکیرما  يارب  .دـش (6) و  رجنم  ار  اکیرما  رد  هناـیارگاوزنا 
شبنج  » مان تحت  يا  هدرتسگ  يوق و  یلیخ  یـسایس  یعامتجا -  شبنج  مانتیو  گـنج  رد  اـکیرما  ناوارف  هدرتسگ و  تلاـخد   1970

لاعف و يروضح  شبنج  نیا  رد  اکیرما  رساترس  رد  ییاکیرما  ناوج  نارازه  هک  دروآ  دوجو  هب  گنج » دض 

44 ص :

، مود پاچ  یعماس ، نیـسح  همجرت ي  لوا ، دلج  نردـم ، لقع  دـقن  باتک  ولگبناهج ، نیمار  اب  وگو  تفگ  كوف ، تناوتنآ  . 82 - 1
ص 361. ، 1377 نارهت ،

نامزاس يرنه  هزوح ي  رادنرز ، مارهش  همجرت ي  ، 1870 ناتسمز 1871 -  زییاپ و  رد  سیراپ  هرصاحم ي  تیدکاب ، تربار  . 83 - 2
ص 9. نارهت 1374 ، لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت 

ص 6. ، 1379  / 11  / 1 رگراک ، راک و  همانزور ي  اکیرما ،» هب  ناریا  یماظن  یگتسباو  ، » نایئاربت نیدلا  یفص  . 84 - 3
گنج رد  ناگدش  هتـشک  اه و  یمخز  رامآ  یمـسر  تاراهظا  ربانب  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ییاکیرما  دـقتنم  یکـسماچ ، مآون  . 85 - 4

 / 3  / 24 راربا ، همانزور ي   ) .دوش یم  غلاب  رفن  نویلیم  راـهچ  اـت  هس  هب  ـالامتحا  یعقاو  مقر  تسا و  رفن  نویلیم  ود  دودـح  رد  ماـنتیو 
(. ص 6 ، 1380

.تشاذگ یقاب  اکیرما  هعماج ي  رب  ار  دوخ  راثآ  یلو  دوب  مانتیو  گنج  عوقو  لحم  هک  تسا  ینتفگ  . 86 - 5
بالقنا شزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  نایمساق ، میحر  همجرت ي  اکیرما ، هدحتم  تالایا  رد  یسایس  تالوحت  رـش ، یلباد  نای  . 87 - 6

ص 186. نارهت 1369 ، لوا ، پاچ  یمالسا ،
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زا رفن  نارازه  .دش  رازگرب  نتگنـشاو  رد  گنج  هیلع  رفن  رازه  تکرش 500  اب  یمدرم  تارهاظت  نیرت  گرزب  نیلوا و  .دنتـشاد  رثؤم 
...و نارادمتسایس  ناشیشک ، ناکشزپ ، امنیس ، ياه  هراتس  اه ، هاگشناد  ناداتسا  ناگدنـسیون ، زا  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  ناداتـسا و 

و یپ » یپ   » و یپ » یه   » دـننام گنهرفدـض  هصخـشم ي  اب  يا  هزات  یگنهرف  یعامتجا -  ياه  هورگ  .دـندرک  تیلاـعف  شبنج  نیا  رد 
مانتیو زا  ار  اکیرما  ياهورین  دریذپب و  ار  تسکـش  هک  درک  راداو  ار  نوسکین  تیاهن  رد  هک  دوب  شبنج  نیمه  راثآ  .درک  دـشر  هریغ 

 . .دنک (1) جراخ 

: دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  زنگیرپسا  ساـموت  .دـش (2)  رجنم  اکیرما  هعماج ي  رد  یتالوحت  هب  زین  اـه  هنیمز  ریاـس  رد  ماـنتیو  گـنج 
، یعامتجا مظن  تیندـم و  تابث ، رد  لزلزت  زا  یـسایس ، ياـه  یتلادـع  یب  زا  ماـنتیو ، گـنج  زا  روخلد  نارگن و  اـه  ییاـکیرما  رثکا  »
طسب و ار  یبلط  جرم  جره و  یتسیلایـسوس و  وردنت  ياه  هیرظن  دیدج  پچ  ...دنا  هدرک  ادیپ  یـسایس  تایرظن  هب  يدـیدج  هقالع ي 

.دننک عافد  نآ ، زا  هدز  لقیـص  ار  نآ  دـنهد و  هئارا  دوخ  یـسایس  هفـسلف ي  زا  دـیدج  یبایزرا  دـندش  روبجم  اه  لاربیل  .داد  هعـسوت 
 . (3) .دنک » لصف  لح و  ار  دوجوم  لئاسم  تسا  رداق  اهنآ  یسایس  لوصا  هک  دننک  تباث  ات  دندیشوک  راک  هظفاحم  نارکفتم 

هعزانم ي نیا  دـش و  رجنم  دودـحم » گـنج   » موهفم هراـبرد ي  کـیژتارتسا  نوتم  شیادـیپ  هب  یماـظن  هنیمز ي  رد  زین  هرک  گـنج 
 . .دوب (4) یگرزب  یماکان  اکیرما  مدرم  يارب  داد  خر  ایسآ  قرش  رد  هک  يزیمآرارسا  ینالوط و  جرخرپ ،

مـسیلانویسان لیئارـسا  میژر  شیادیپ  دـندرک ؛ لاغـشا  يدالیم  رد 1948  ار  نیطـسلف  مدرم  نیمزرـس  اـه  تسینویهـص  هناـیمرواخ  رد 
ار برع  ناهج  رد  لاکیدار 

45 ص :

هام 1379. يد  مود ، هرامش ي  باتفآ ، همانهام ي  اکیرما ،» تاباختنا 2000  هب  یهاگن  ، » يدزی میهاربا  . 88 - 1
، دـنا هتـشاد  روضح  مانتیو  گنج  رد  مود و  یناهج  گنج  رد  هک  یناسک  هرابرد  اـکیرما  رد  یمومع  راـکفا  مدرم و  شرگن  . 89 - 2

تفگ  ) .تسا توافتم  تسکـش  لیلد  هب  مانتیو  رد  يزوریپ و  لیلد  هب  مود  یناهج  گنج  رد  اهدروخرب  هاـگن و  عون  .تسین  ناـسکی 
(. 1380  / 4  / 9 اکیرما ، ییاواه  هاگشناد  قبسا  داتسا  یهرف ، هدیرف  رتکد  مناخ  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو 

.58 ص 59 -  ذخام 44 ، . 90 - 3
طباور ياه  هیرظن  باتک  تاحیلست 1990 ؛«  لرتنک  يا و  هتـسه  یگدنرادزاب   » هلاقم ي فارگزتلاف ، تربار  یترئود ، زمیج  . 91 - 4

، یگرزب دـیحو  نیودـت  همجرت و  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  و  ياـن ، فزوـج  نیهوـیک ، تربار  جـیود ، لراـک  مود  دـلج  لـلملا ، نـیب 
ص 623. ، 1375 نارهت ، یهاگشناد  داهج  تاراشتنا 
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يرگ یماظن  شیازفا  قارع و  رد   1958 هیروس ، رد   1954 رصم ، رد  ياهاتدوک 1952  هثداح  نیا  ياهدمایپ  زا  .دروآ (1)  دوجو  هب 
هب دروآرد و  ادص  هب  برع  ناهج  رد  ار  لاربیل  مسیلانویسان  گرم  سوقان  نیطسلف  تسکـش  عقاو ، رد  .تسا (2)  برع  هعماج ي  رد 

داجیا مسیلانویـسان ، فده  دمآ ؛ دـیدپ  برع  لاکیدار  مسیلانویـسان  یبایزرا  نیا  زا  دـش و  رجنم  برع  هعماج ي  هرابود ي  یبایزرا 
یمزع دوب ؛ یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  لخاد  رد   (3) تدـحو ، يدازآ و  ياه  فدـه  هب  یبایتسد  يارب  یعامتجا  یـسایس -  ینوگرگد 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  لیئارسا ، ناملراپ  رد  بارعا  هدنیامن ي  هراشب ،

هدروخ تسکش  هعماج ي  کی  زا  هدنام  یقاب  ناگدروخ  تسکش  دندنام ، یقاب  لیئارـسا  رد  لاس 1948  زا  سپ  هک  ییاه  ینیطسلف  »
يارب لیلد  نیمه  هب  نادنورهـش و  اب  يربارب  تاواسم و  هن  دندوب  تینما  لابند  هب  لیئارـسا ، یتسیرورت  تموکح  میب  زا  نانیا  ...دندوب 
تلود .دـننک  یم  تیامح  يا  هجیتن  ره  اب  حلـص  تارکاذـم  زا  دنتـسه و  یـسایس  تیلاعف  لابند  هب  رتمک  دوخ  بسانم  طیارـش  ظـفح 
هعماج دارفا و  ندرک  یلیئارسا  يارب  درب و  یم  مان  يدوهیریغ »  » ناونع هب  اهنآ  زا  دسانش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  بارعا  یتح  لیئارـسا 

دننک یم  فالتئا  یلیئارسا  پچ  بازحا  اب  ناملراپ  رد  یسرک  بسک  يارب  یبرع  بازحا  زا  یخرب  یتح  دنک ، یم  شالت  نیطـسلف  ي 
لیئارسا رد  بارعا  يورردور  رطخ  نیرت  گرزب  نیا  دورب و  شیپ  رتشیب  باتش  اب  ندومن » یلیئارسا   » دنیارف ات  دوش  یم  ثعاب  اهنیا  و 

 . (4) .تسا »

نئوژ رد  رصم ، رد  رـصان  هژیو  هب  دیدج  یـسایس  ياه  میژر  ندمآ  راک  رـس  رب  برع و  هعماج ي  رد  نیداینب  اتبـسن  تالوحت  زا  سپ 
ياهدمایپ نانآ  تسکـش  یلو  دـندرک ، زاغآ  ار  گنج  نیطـسلف  لاغـشا  هب  نداد  همتاخ  لیئارـسا و  رب  يزوریپ  دـیما  هب  بارعا   1967

مظنم شترا  زا  مدرم  دامتعا  بلـس  .دـش  اپرب  يددـعتم  زیمآ  ضارتعا  تارهاظت  رـصم  رد  هک  نانچ  تشاد ، لابند  هب  يراوگان  رایـسب 
هب دندرک ، یم  رهاظت  ندوب  مسیلایرپما  دـض  هب  البق  هک  یبرع  ياه  تلود  درک و  دـیدشت  ار  یکیرچ  گنج  هب  شیارگ  برع  ناهج 

، عقاو رد  .دندرک  ادیپ  شیارگ  تسار 

46 ص :

نارهت یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  ملاع ، نمحرلادبع  همجرت ي  برع ، یتسیلانویسان  پچ  ي ، لیعامسا ، ي  قراط ، . 92 - 1
ص 12. ، 1369

شهوژپ زکرم  يا ، هقطنم  تاـعلاطم  هلجم ي  يریوزلا ، بوجحم  همجرت ي  ناـنبل ،» بونج  زا  ینیـشن  بقع  ، » سجرج زاوف  . 93 - 2
ص 131. ، 1380 مشش ، دلج  هنایمرواخ ، کیژتارتسا  تاعلاطم  یملع و  ياه 

ص 13. ذخام 64 ، . 94 - 3
ص ، 1380  / 5 زورون 9 /  همانزور  ینادمه ، اضرلادبع  همجرت ي  نورد ،) زا  هاگن  لیئارسا ، بارعا   ) هراشب یمزع  باتک  دقن  . 95 - 4

.9
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 . .درک (1) طابترا  عطق  مسیرصان  اب  دروآ و  دیدپ  ار  یساسا  ییارگ  پچ  نئوژ  تسکش 

زا شخب  نآ  .درب  نایم  زا  رـصم  يوگلا  ساـسارب  ار  قارع  رد  يوق  یتلود  سیـسأت  هدـعو ي  هزور  شـش  گـنج  رد  رـصم  تسکش 
تـسکش ربخ  هک  دـندوب  ندرا  ياـهزرم  هار  همین  رد  زونه  دـنوش ، قحلم  نیطـسلف  ياـهورین  هب  دوب  رارق  هک  قارع  یماـظن  ياـهورین 

هتخاس اهر  نیشیپ  هاوخ  سیلگنا  دساف و  تنطلس  دیق  زا  ار  قارع  هک  دندوب  ییورین  زاغآ  رد  هک  قارع  حلسم  ياهورین  .دیسر  بارعا 
رد بارعا  تسکـش  .دندش  رابتعا  یب  ناوارف ، ياه  هدعو  ققحت  رد  یناوتان  یتیافک و  یب  داسف ، لیلد  هب  دنتـشاد ، یبسن  یتیبوبحم  و 

دیاش یـساسا و  يا  هبرـض  قارع  رد  اـه  یماـظن  تموکح  رب  فراـع ، نامحرلادـبع  یتسیلانویـسان  تموکح  تسکـش  لاس 1967 و 
رد ار  يدیدج  هار  تاداس  دش  ببـس  گنج 1967  رد  تسکـش  دـندقتعم  نارظن  بحاص  زا  یخرب  نیا ، رب  هوـالع  .دوب (2)  کلهم 
زین ناریا  اب  رـصم  هطبار ي  هک  نانچ  .تفر  تاداس  هک  تفرگ  یم  شیپ  رد  ار  یهار  نامه  دوب ، هدنز  رـصان  رگا  یتح  دریگ و  شیپ 

 . .دش (3) عورش  تسکش  زا  سپ  رصان و  نامز  رد 

یلو دندرک  ییاه  شالت  یماظن  یگتسکش  هب  نآ  ندرک  دودحم  يارب  تسکـش ، نیا  ریـسفت  رد  برع  ناهج  نارکفتم  نارگلیلحت و 
ياه هورگ  رد  کیژولوئدیا  یسایس و  یسیدرگد  هب  نیا ، رب  هوالع  .درک  رییغت  یتسیلانویـسان  رکفت  تسکـش  نیا  اب  دوب ، لصاح  یب 

شبنج حلـسم  جاـنج  دـش و  رجنم  نیطـسلف  شخب  يدازآ  یمدرم  هـهبج ي  لیکــشت  ارگپچ و  هورگ  زا  هـطبار  عـطق  هـب  نیطــسلف و 
یبرع ياه  نیمزرـس  لاغـشا  گنج 1967 و  ياهدـمایپ  هکنیا  نمـض  دـمآ (4)  دوجو  هب  نـئوژ 1967  زا  سپ  برع ، یتسیلانویـسان 

 . .داد (5) رییغت  لیئارسا  ياهزرم  هلئسم  هب  لیئارسا  تیدوجوم  زا  ار  هلئسم 

.دوب لیئارسا  رد  حلص  ربارب  رد  نیمز  هیرظن ي  شیادیپ  نئوژ 1967  گنج  رد  برع  ياه  نیمزرس  لاغـشا  ياهدمایپ  زا  رگید  یکی 
گنج زا  سپ  هک  نانچ 

47 ص :

.24 صص 25 -  ، 1360 زییاپ ، نارهت ، ناهبزور ، تاراشتنا  یبایسارفا ، مارهب  نیطالس ، یب  ناتسبرع  يدیلاه ، درف  . 96 - 1
ص 68. راهب 1378 ، هرامش 23 ، وگو ، تفگ  هلجم ي  ندش ،» یماظن  ریسم  رد  قارع  هعماج ، گنج و  ، » یجافخلا ماصع  . 97 - 2

.1378  / 9  / 20 هدنسیون ، اب  یصاصتخا  هبحاصم  رتناه ،)  ) یبسامهط نیریش  . 98 - 3
.70 صص 71 -  ذخام 64 ، . 99 - 4

ص 42. نامه ، . 100 - 5
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رب ار  حلـص  ربارب  رد  نیمز  لومرف  تفرگ و  هدـهع  رب  رگراک  بزح  رثؤم  شقن  اب  یناملراپ  یفالتئا  ار  لیئارـسا  تلود  يربهر   1967
هنیمز ي اه و  تیلاعف  أدـبم  همانعطق  نیا  الومعم  .درک  لابند  لـلم  ناـمزاس  تینما  ياروش  همانعطق ي 242  رد  جردـنم  موهفم  ساسا 
1949 ياـه 1967 -  لاـس  هلـصاف ي  رد  هچ  رگ  نینچمه  .درک (1)  مهارف  لیئارـسا  رد  ار  هنابلط  حلـص  ياـه  شبنج  يریگ  لـکش 

شبنج هثداح ، نیا  زا  سپ  اما   (2) دندوبن ، یلقتسم  لماع  یماظن  تالداعم  رد  اه  ینیطسلف  یلو  دوب  لیئارـسا  بارعا و  مان  هب  گنج 
نانبل بونج  ندرا و  رد  درک و  اهر  ار  رـصم )  ) رـصان و  ندرا )  ) نیـسح هاش  رب  هیکت  خـلت  هبرجت ي  دـش و  هزیلاـکیدار  نیطـسلف  یلم 
شور اب  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  زین  بارعا  .دروآ (3)  دوجو  هب  لیئارسا  هیلع  ار  يدیدج  ههبج ي  یکیرچ  گنج  اب  دش و  رقتـسم 

هب ناوت  یم  حتف  اب  هک  دمآ  دوجو  هب  زین  اه  یلیئارـسا  يارب  روصت  نیا  الباقتم  .داد (4)  تسکش  ناوت  یمن  ار  لیئارـسا  فراعتم  ياه 
هئارا ي زا  عناـم   (5) حلـص ، نیمأت  يوگلا  ناونع  هب  رایع  مامت  یماظن  يژتارتسا  ذاختا  اب  لیئارـسا  بیترت  نیدـب  .تفاـی  تسد  حـلص 

ياه هنیمز  نئوژ 1967 ، گنج  رد  یبرع  ياه  نیمزرـس  لاغـشا  لیئارـسا ، دیدج  يژتارتسا  شور و  تازاوم  هب  .دش  بارعا  هب  زایتما 
هب رد 1973  لیئارـسا  اب  بارعا  دربن  نیموس  .دروآ  دوجو  هب  ار  قارع (6)  هلمج  زا  اهروشک  زا  یخرب  تسایـس  رییغت  گنج 1973 و 

یلم تفن و  تمیق  يربارب  راهچ  شیازفا  .دش  رجنم  يژرنا  نارحب 

48 ص :

، مشـش دـلج  يا ، هقطنم  تاعلاطم  همانلـصف ي  يراختفا ، رغـصا  همجرت  یلیئارـسا ،» درکیور  حلـص : تینما و  ، » ياخدرمراب . 101 - 1
ص 95. ، 1380

ص 104. نامه ، . 102 - 2

ص 114. نامه ، . 103 - 3

ص 115. نامه ، . 104 - 4

ص 111. نامه ، . 105 - 5
ار اه  گنج  تسا  موسرم  هچ  رگ  : » دسیون یم  قارع  رد  گنج 1973  راثآ  هرابرد ي  دوخ  باتک  رد  لیعامسا ، ي  قراط ، . 106 - 6

رییغت نودب  قارع  رد  ار  ثعب  تسایس  هیاپ ي  لوصا  گنج 1973  یلو  دننک  یقلت  هنایمرواخ  رد  یـسایس  ياه  شیارگ  لوحت  ناشن 
درک و یلم  ار  هرصب  تفن  تکرش  تعرس  هب  تموکح  نیا  تفرگ و  دوخ  رد  ار  قارع  تموکح  یتفگـش  اب  گنج  یلو  درک ، ظفح 

تـسد نیطـسلف  هزرابم ي  رد  ات  دـنک  عفر  لح و  ناریا  اب  ار  شتافالتخا  دیـشوک  درک و  لیـسگ  هیروس  هب  ییاوه  ینیمز و  ياـهورین 
نیب یـسایس و  تاـعلاطم  رتفد  ملاـع ، نمحرلادـبع  همجرت ي  برع ، یتسیلانویـسان  پچ  لیعامـسا ، .قراـط ي  « ) .دـشاب هتـشاد  دازآ 

(. ص 40 ، 1365 نارهت ، یللملا ،
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یللملا نیب  ياهدـمایپ  هلمج  زا  دـش  هنایمرواخ  تفن  هدـننک ي  دـیلوت  ياـهروشک  یماـمت  يوگلا  قارع  ناریا و  تفن  تعنـص  ندـش 
دوب در » ههبج ي   » لیکشت لیئارسا ، بارعا و  هعزانم ي  هب  نداد  نایاپ  يارب  رجنیـسیک ، يرنه  دش  دمآ و  یـساملپید  اب  يژرنا  نارحب 

تدعاسم ینیطسلف ، برع و  زا  معا  در ،) ههبج ي  نارادفرط   ) نایارگ عانتما  هب  يوروش  داحتا  .تشاد  ار  نآ  يربهر  شقن  قارع  هک 
.دوب قارع  ناریا و  هعزانم ي  نآ ، نوناک  دش و  عورش  شنت  هقطنم  رد  .درک  یم 

ناهج یعامتجا  یسایس -  تالوحت  يا و  هقطنم  تالداعم  تابسانم و  یمامت  قارغا  نودب  یمالسا ، ياه  نیمزرس  لاغشا  اب  لیئارـسا 
ار یگتـسباو  اـه ، تلود  طـباور  هقطنم و  رد  یللملا  نـیب  ياـه  تردـق  هلخادـم ي  یتاحیلـست و  تباـقر  شیازفا  .داد  رییغت  ار  برع 
دراد و رارق  لیئارسا  بارعا و  ياه  گنج  زا  هدنام  اج  هب  راثآ  هرطیس ي  رد  هنایمرواخ  هقطنم ي  زورما  لیلد ، نیمه  هب  .درک  دیدشت 

داتـسا يدـیلاه ، درف  .تسا  هدـمآ  دوجو  هب  تالوحت  نیمه  هب  شنکاو  رد  یموب  تاظحالم  اـب  یـسایس  مالـسا  تفگ  ناوت  یم  یتح 
رثأتم بارعا  لیئارسا و  شکاشک  ینالوط  تدم  زا  یسایس  مالسا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  ندنل ، يداصتقا  هاگشناد  رد  للملا  نیب  طباور 

تدـحو هب  هک  یتسیلانویـسان  ياـه  تضهن  یبرع و  ياـهروشک  میژر  رب  هناـیمرواخ ، رد  گـنج 1967  رد  بارعا  تسکـش  تسا و 
 . .دروآ (1) دراو  یتخس  هبرض ي  دنراد ، داقتعا  بارعا 

لاس 1369 رد  روشک  نیا  لاغـشا  تیوک و  هب  قارع  هلمح ي  زا  سپ  سراف ، جـیلخ  مود  گـنج  هب  موسوم  قارع ، اـکیرما و  گـنج 
گنج نیا  یعامتجا  يداصتقا و  یماظن ، یـسایس ، تالوحت  زا  نانچمه  هناـیمرواخ  هقطنم ي  زین  هدـنیآ  ياـه  لاـس  تفرگ و  ماـجنا 

.دوب دهاوخ  رثأتم 

دندودز و ار  نیـشیپ  تسکـش  راثآ  گنج  نیا  رد  يزوریپ  اب  دندوب ، هدـش  تراسخ  تسکـش و  لمحتم  مانتیو  رد  هک  اه ، ییاکیرما 
زا یخرب  تیوک و  یماظن  يداـصتقا و  ياـهدادرارق  زا  يرایـسب  نونکا  مه  .دـندرک (2)  تیبثت  هقطنم  رد  ار  اکیرما  دـیدج  تیعقوم 

ذوفن تحت  ای  اکیرما  اب  هقطنم ، رگید  ياهروشک 

49 ص :

، داشرا ترازو  ناـهج ، ناریا و  ياهدادـیور  نتلوب  (، 1379  / 10  / 1  ) ربماسد 2000  21 زمیات ، لاـشننیاف  يدـیلاه ، درف  . 107 - 1
ص 33. ، 1379  / 10  / 12 هرامش 1838 ،

.1380  / 7  / 5 هدنسیون ، اب  یصاصتخا  هبحاصم  یمالس ، نسح  . 108 - 2
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شرتسگ مادص ، راهم  ددجم و  گنج  زا  يریگولج  هناهب ي  اب  هقطنم ، رد  اکیرما  ياه  هاگیاپ  هکنیا  نمـض  .دوش  یم  دقعنم  اکیرما ،
.تسا سیلگنا  اکیرما و  یماظن  تیامح  تحت  تیوک  تسا و  هتفای 

هتفرگ شیپ  رد  ار  يزیمآ  طایتحا  هیور ي  اهروشک  ریاس  رد  هلخادـم  يارب  مانتیو ، رد  تسکـش  رثا  رب  نیا  زا  شیپ  هک  اه  ییاـکیرما 
.دـندرک یماظن  هلخادـم ي  ناتـسناغفا  يوالـسگوی و  ووزوک ، یلاـموس ، رد  هدرتسگ ، يدـنور  رد  قارع  رب  يزوریپ  زا  سپ  دـندوب ،

ار يدیدج  یسایس  ماظن  ات  دنشوک  یم  اه  ییاکیرما  .تسا  قارع  اب  اکیرما  گنج  ياهدمایپ  هلمج  زا  قارع ، یسایس  تیعضو  موادت 
دیدشت مادص و  فلاخم  ياهورین  زا  تیامح  اتدوک ، يارب  شالت  قارع ، هیلع  یماظن  تالخادم  موادت  دنزاس ؛ رقتـسم  روشک  نیا  رد 

.تسا روظنم  نیمه  هب  قارع  هب  يداصتقا  یسایس -  ياهراشف 

زا رگید  یکی  حلص  حالطصا  هب  حرط  بوچراچ  رد  نیطـسلف  هلئـسم ي  لح  بارعا و  رب  لیئارـسا  يرترب  لیمحت  يارب  اکیرما  شالت 
قاحـسا رورت  اب  دـنچ  ره  حرط  نیا  .دـش  زاغآ  1370 ه ش )  ) رد 1991 ایناپـسا  رد  ولـسا  دادرارق  اب  هک  تسا  گـنج  نیا  ياهدـمایپ 

همادا ي يارب  ناـنچمه  اـه  ینیطـسلف  برع و  ياـهروشک  نکیل  دروـخ ، تسکـش  نورد  زا  يدوـهی  یطارفا  کـی  تـسد  هـب  نـیبار 
شرتسگ فده  اب  ار  دیدج » هنایمرواخ   » حرط يوروش ، یـشاپورف  قارع و  تسکـش  اب  زین  اه  یلیئارـسا  .دنتـسه  راشف  رد  تارکاذـم 

.دش هارمه  یماکان  اب  هک  دنداد  هئارا  هقطنم  رد  لیئارسا 

برغ و اکیرما و  .دوب  گنج  نیا  ياهدـمایپ  زا  رگید  یکی  ندال  نب  يربهر  هب  یمالـسا  مسیلاکیدار  زا  يدـیدج  عون  يریگ  لـکش 
یهد و نامزاس  ناتسناغفا  رد  يوروش  ربارب  رد  یمالسا » داهج   » ناونع اب  ار  یعیـسو  ياه  تیلاعف  نیا  زا  شیپ  هک  هقطنم  ياه  تلود 
اکیرما و گنج  یپ  رد  ناتـسناغفا و  زا  ینیـشن  بقع  يوروش و  ياهورین  تسکـش  اب  دندرک ، یم  یتاغیلبت  یـسایس و  یلام ، تیامح 

رافک هک  نیا  حرط  اب  ندال  نب  هک  نانچ  دندش ، ور  هبور  يدیدج  تیعضو  اب  قارع ،

50 ص :
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اهروشک زا  رگید  یخرب  رد  ربخ و  نارهظ و  رد  راجفنا  درک ؛ زاغآ  ار  اکیرما  هیلع  هزرابم  دنا ، هدرک  لاغشا  ار  یمالسا  ياه  نیمزرس 
.دشاب یم  نآ  زا  ییاه  هنومن 

، یقرش ياهزرم  رد  دوخ ، ياهورین  ندرک  دازآ  يارب  قارع  هک  نانچ  دوب ، رثأتم  تیوک  هب  قارع  هلمح  زا  زین  قارع  ناریا و  تابسانم 
ار رویرهـش 1359  رد 31  ناریا  اـب  گـنج  زا  دوـخ  فدـه  ـالمع  تفریذـپ و  ار  ریازجلا  دادرارق 1975  ناریا  هب  يا  هماـن  لاـسرا  اـب 

.درک ینابرق  ار  گنج  ینایاپ  ياه  هام  رد  یماظن  يزوریپ  ياهدرواتسد  شودخم و 

ماظن نتخاس  لیئارـسا و  بارعا و  گنج  نادیم  زا  نآ  نتخاس  رود  روشک و  نیا  رب  طلـست  فدـه  اب  لیئارـسا  ار  نانبل  بونج  لاغـشا 
هک تشاد  يا  هدرتسگ  ياهدـمایپ  رد 1982 ، نآ  تمـس  هب  يورـشیپ  اهدعب  توریب (1) و  رد  يربع  تلود  رادـفرط  عبات و  یـسایس 

.تسا نآ  جیاتن  اهدمایپ و  ریگرد  نانچمه  لیئارسا  بصاغ  تلود 

زا دـنتفرگ و  هدـهع  هب  ار  لیئارـسا  هطلـس ي  اب  ییورایور  هک  دـش  رجنم  ییاه  شبنج  اهورین و  روهظ  هب  نانبل  يزکرم  تلود  فعض 
لیئارـسا و اب  هزرابم  يارب  یبالقنا  ناریا  دـهعت  .دندیـشخب (2)  ققحت  ار  ناـنبل  بونج  يزاـسدازآ  رد  یمدرم  تکراـشم  رت  مهم  نآ 

یمالسا يروهمج  تیامح  لاس 1361 و  رد  نانبل  هب  روشک  نیا  زواجت  زا  سپ  نآ  اـب  ییوراـیور  هنحـص ي  رد  ناگدـنمزر  روضح 
يارجا هلحرم ي  رد  اهدـعب  هدرک و  هقطنم  رثؤم  نارگیزاـب  زا  یکی  ار  ناریا  نارگلاغـشا ، اـب  ناـنبل  ناملـسم  مدرم  تازراـبم  زا  ناریا 

یگدنرادزاب يارب  هک  دوب  ناریا  یماظن  تردق  رازبا  نانبل  هللا  بزح  ناریا ، هیلع  لیئارسا  تادیدهت  شیازفا  ایناپسا و  رد  ولسا  دادرارق 
.دش هتفرگ  راک  هب  لیئارسا 

لخاد رد  ار  یناوارف  ياـه  یـسررب  ثحب و  تـالداجم و  ناـنبل ، بوـنج  هقطنم ي  رد  لیئارـسا  ياـهورین  مادـهنا  تمواـقم و  موادـت 
ینیشن بقع  هوحن ي  .درک  ینیشن  بقع  نانبل  یلاغشا  قطانم  زا  طرش  دیق و  یب  هبناج و  کی  لیئارسا  ماجنارس  دش و  رجنم  لیئارـسا 

ياهورین تمیزه  تسکش و  ياهدمایپ  و 

51 ص :

ص 128. ذخام 65 ، . 109 - 1

ص 131. ذخام 65 ، . 110 - 2
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، دوب بارعا  اب  گنج  رد  ددـعتم  ياه  يزوریپ  ناوارف و  يراذـگ  هیامرـس  لصاح  هک  ار ، روشک  نیا  یماظن  تردـق  راـبتعا  یلیئارـسا 
ققحم و یسیرتع ، لالط  رتکد  هتفگ ي  هب  .دش  دنسرخ  روآ  تفگـش  يزوریپ  نیا  اب  مالـسا  برع و  ناهج  الباقتم  تسکـش و  مهرد 
رد ینالوط  ياه  لاس  زا  دوجوم  تیعقاو  رختـسا  رد  هک  ار ، يدـکار  بآ  نانبل ، بونج  رد  تمواقم  يزوریپ  ناـنبل ، هاگـشناد  داتـسا 
زا هقطنم  ياهراک  زاس و  جورخ  تابثا  يارب  ینـشور  ناـیب  تمواـقم  نیا  عقاو ، رد  تخادـنا و  ناـیرج  هب  تشاد  دوجو  برع  ناـهج 

 . .تسا (1) هتشذگ  لومعم  لاور 

دجسم هضافتنا ي  موادت  رد  .تسا  هدش  هجوت  نآ  هب  هک  تسا  يدیدج  شور  وگلا و  نانبل  هللا  بزح  يزوریپ  تمواقم و  نونکا  مه 
: تسا هتشون  طسوالا  قرشلا  همانزور  هک  نانچ  دنتسه ؛ ینیطسلف  قطانم  ندش  ینانبل  نارگن  اه  یلیئارسا  یصقالا 

.تسا هدـننک  نییعت  زاس و  تشونرـس  شلاچ  کی  عقاو  رد  یلو  دـسر ، یم  رظن  هب  یتینما  شلاـچ  کـی  رهاـظ  رد  هضاـفتنا  شلاـچ  »
رب دشاب ، اشگهار  هکنآ  زا  شیب  هک  تسا  هدش  اه  یلیئارسا  دزن  یسایس  هشیدنا ي  زا  يا  هویـش  يریگ  لکـش  بجوم  هضافتنا  شلاچ 

دیامن و لیمحت  دهاوخب  ار  هچ  ره  دناوت  یم  لیئارـسا  نآ ، ساسارب  هک  لیئارـسا  تردق  رب  ینتبم  رکفت  .دیازفا  یم  تالکـشم  تدش 
شوختسد درادن ، دنهاوخ ، یم  اه  یلیئارسا  هچنآ  لوبق  زج  یهار  بارعا  تسا ، دقتعم  هک  یبرع  ای  ینیطـسلف  فرط  هب  طوبرم  رکفت 

یسایس تالداجم  یعون  ارآ و  تتـشت  هب  رجنم  یتح  تسکـش  نیا  زا  لصاح  یناور  یـسایس و  ياهدمایپ  هک  نانچ  تسا ، هدش  رییغت 
.تسا هدـش  اه  ینیطـسلف  اب  لیئارـسا ، ریزو  تسخن  نوراش ، تاشامم  هبناج و  کـی  ینیـشن  بقع  نیا  هب  تبـسن  لیئارـسا  لـخاد  رد 
یماـظن یحور و  فعـض  رب  نداـهن  هحـص  دـیکأت و  هلزنم ي  هب  ناـنبل  هللا  بزح  زا  يریذـپرثا  نداد و  رارق  وگلا  اـب  هضاـفتنا  دادـتما 

اب ار  نآ  دوب و  هدرک  باختنا  لیئارـسا  كاخ  زا  نوریب  رد  ار  گنج  هنحـص ي  نیا  زا  شیپ  هک  لیئارـسا  .دوش  یم  یبایزرا  لیئارـسا 
ياقب تیدوجوم و  هک  تسا  هدـش  عیـسو  گنج  کی  راتفرگ  یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  لـخاد  رد  زورما  درک ، یم  هرادا  لـمع  راـکتبا 

هرطاخم ي کی  ضرعم  رد  هتفرگ ، شلاچ  هب  ار  یتسینویهص  تلود 

52 ص :

نیطـسلف تاعلاطم  همانلـصف ي  لابقا ، لیعامـسا  همجرت ي  یتسینویهـص ،» میژر  ربارب  رد  تمواقم  ، » یـسیرتع لـالط  رتکد  . 111 - 1
ص 35. راهب 1380 ، موس ، هرامش  یمالسا ، تمواقم  هژیو ي 
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نانبل و بونج  رد  تسکش  ياهدمایپ  راثآ و  لح  لیئارـسا و  یتینما  یماظن -  تردق  یناور  يزاسزاب  املـسم  .تسا  هداد  رارق  يدج 
 . (1) .تسا » هداد  شیازفا  ار  يا  هقطنم  گنج  عوقو  لامتحا  رما  نیمه  تسین و  ریذپ  ناکما  تلوهس  هب  هضافتنا 

نآ زا  سپ  يداهج و  ياه  هورگ  نایم  تردـق  بسک  يارب  هعزانم  نارگلاغـشا و  اب  هزرابم ي  ناتـسناغفا و  رد  گنج  نیا ، رب  هوـالع 
.دنک یم  هدننکش  ریذپ و  بیسآ  ار  ناگیاسمه  اب  نآ  تابسانم  روشک و  نیا  تیعضو  هک  دراد  يراثآ  دمایپ و  کی  ره  نابلاط  روهظ 

ار یکـشوم  يا و  هتـسه  ياه  حالـس  هب  یبایتسد  يارب  روشک  ود  نایم  یتاحیلـست  تباقر  ناتـسکاپ  دـنه و  ياه  گنج  نینچمه   (2)
.تسا هدش  بجوم  ار  اکیرما  نیچ و  اب  ناتسکاپ  يوروش و  لیئارسا و  اب  دنه  دنویپ  شرتسگ  تسا و  هداد  شرتسگ 

يرایسب اب  دیاش  هک  تسا  هتشاد  يا  هدرتسگ  فرگش و  رایسب  تاریثأت  ناریا  ریخا  لاس  تسیود  خیرات  رد  سور  ناریا و  ياه  گنج 
 - یسایس یتابث  یب  ییا  هرود  زا  سپ  راجاق و  تلود  رارقتسا  زاغآ  رد  روکذم  ياه  گنج  .دشابن  هسیاقم  لباق  رگید  ياهدادخر  زا 
زا یبهذـم  ریـسفت  یمدرم و  تیاـمح  تشاد : یگژیو  ود  فلتخم  لـیابق  ناـیم  رد  تردـق  بسک  يارب  يریگرد  عوـقو  یعاـمتجا و 

.دنتشاد لاعف  يروضح  گنج  رد  مدرم  املع و  دنتسناد و  یم  رافک  ناناملسم و  گنج  ار  نآ  هک  گنج 

ناریا مود ، گنج  مامتا  ات  عومجم  رد  تشاد و  هلصاف  لاس  مود 13  گنج  اب  دیشک و  لوط  لاس  اعمج 9  سور  ناریا و  لوا  گنج 
سور ذوفن  دش و  رجنم  ناتسلگ  هماندهع ي  هب  لوا  گنج  رد  یماکان  دوب ، نآ  ياهدمایپ  گنج و  بات  بت و  رد  لاس  تدم 22  هب 

شیارگ سیلگنا  هسنارف و  هب  هیـسور  اب  تردـق  هنزاوم ي  تسکـش و  نیا  ناربج  يارب  راجاق  تموکح  .درک  دـیدشت  ناریا  رد  ار  اه 
درک و ادیپ 

53 ص :

هرامش یسایس ، نامجرت  هلجم ي  هداز ، عراز  همجرت  هضافتنا ، اب  هلباقم  يارب  اه  یلیئارسا  دیدج  هویـش ي  طسوالا ، قرـشلا  . 112 - 1
ص 17. ، 1380  / 4  / 20 ي 32 ،

اذل هدـش و  شراگن  ناتـسناغفا  هب  سیلگنا  اکیرما و  هلمح ي  و  ( 1380  / 6  / 20  ) ربماتپس 2001 هثداح 11  زا  لبق  باـتک  . 113 - 2
.تسا هدشن  یسررب  باتک  رد  لئاسم  نیا 
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دوب و راکشآ  تازایتما ، رصع  ای  يرصان  رصع  رد  نآ ، راثآ  تخاس و  دقعنم  ار  ناگناگیب  هلخادم ي  یگتـسباو و  هفطن ي  مادقا  نیا 
نیا نمض  .تخیسگ  مه  زا  ناریا  یعامتجا  یگنهرف -  ماظن  .تخاس  مهارف  نورد  زا  ار  راجاق  یـشاپورف  ياه  هنیمز  زا  یـشخب  یتح 

 . .درک (1) مهارف  دش  رجنم  هطورشم  تضهن  هب  هک  ار  یهاوخ  تلادع  تضهن  ياه  هنیمز  هک 

ياج هب  هک  دوب ، گنج  رد  تسکـش  جـیاتن  اهدـمایپ و  دـش  هداد  ناگناگیب  هب  هک  یتازاـیتما  عیـسو و  ياـه  نیمزرـس  نداد  تسد  زا 
مدرم و ناـیم  فاکـش  شیازفا  اـب  ار  یعاـمتجا  یـسایس -  لوحت  ياـه  هنیمز  یماـظن ، يدـنمناوت  تیوـقت  ینورد و  ماجـسنا  شیازفا 

سدـنهم .دـمآ  دوـجو  هـب  ناریا  رد  سیلگنا  سور و  هلخادـم ي  ذوـفن و  شیازفا  یگتــسباو و  هجیتـن ، رد  دـش و  ببــس  نادرمتلود 
: دسیون یم  نآ  ياهدمایپ  سور و  ناریا و  ياه  گنج  یماکان  لیلحت  رد  يوسوم  نیسحریم 

اب ام  دروخرب  هوحن ي  ام و  تلم  هیحور  رد  هتـشذگ ، لاس  تسیود  رد  میا ، هدرک  سمل  ار  هیـسور  ناریا و  ياـه  گـنج  تیمها  اـم  »
اه تسکـش  نآ  رابغ  ریثأت و  میا و  هدرک  سمل  ار  راثآ  نیا  جراخ ، ناهج  ربارب  رد  ام  لاعفنا  ساسحا  اب  دیدج  ندمت  لئاسم  برغ و 
زا تقیقح ، رد  .تشاذگ  رثا  ام  تسایـس  داصتقا و  هشیدنا و  خیرات  ام ، خیرات  رد  تدـش  هب  تیعقاو  نیا  .تشاد  همادا  ریخا  گنج  ات 

گنج نآ  رد  ام  هک  تسا  یلاعفنا  زا  رثأتم  راجاق  ناهاش  رگید  هاش و  نیدلارـصان  نارود  رد  ناریا  زا  یعیـسو  ياه  هنهپ  نداد  تسد 
ناهج هب  ام  شرگن  عون  رکفت و  هشیدنا و  رظن  زا  هکلب  دوش ، یمن  ییایفارغج  ورملق  هب  طوبرم  اهنت  هلئـسم  نیا  .میدش  راچد  نادـب  اه 

ای ملظ  اب  هتشذگ  لاس  دص  دنچ  رد  رگا  تقیقح  رد  .تسا  هتشذگ  ار  دوخ  راثآ 

54 ص :

، داینب تاراشتنا  مود ، لوا و  دـلج  یـسیفن ، دیعـس  هتـشون ي  ناریا ، یـسایس  یعامتجا -  خـیرات  هب  کن : رتشیب  عالطا  يارب  . 114 - 1
همدقم ي حیحـصت و  یناهارف ، ماقم  مئاق  یـسیع  ازریم  فیلأت  داشرلا ، بابـسا  داهجلا و  ماکحا  هب  کن : 1366 ؛ مشش ، پاچ  نارهت ،

.1380 نارهت ، هعقب ، تاراشتنا  داژن ، يرگرز  نیسحمالغ  رتکد  یخیرات 
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مومع هماع و  گنهرف  رد  ار  نآ  رثا  میتسه و  ور  هبور  نوگانوگ  ياه  تردـق  لباقم  رد  بوعرم  لعفنم و  فیعـض و  ياه  تموکح 
قوف راثآ  اه  گنج  نیا  ددرگ و  یمرب  اه  همشچرس  نیا  هب  نآ  زا  یشخب  هک  مینادب  دیاب  مینک  یم  سمل  تموکح  تسایـس و  تلم ،

 . (1) .دنا » هتشاد  يا  هداعلا 

ربرد ار  هعماج  نوئـش  مامت  دنراد و  يرایـسب  تاریثأت  اه ، هنیمز  یمامت  رد  تالوحت  داجیا  رد  دیدرت  یب  اه  گنج  تاحیـضوت  نیا  اب 
تالوحت تسا (2)  از  لوحت  گنج  عوقو  هچ  رگ  رگید ، ترابع  هب  .تسا  توافتم  تـالوحت  نیا  تیهاـم  لکـش و  هتبلا  دـنریگ ؛ یم 

.دراد یگتسب  رگید  لماوع  هب  توافت  نیا  تسین و  ناسکی (3)  گنج  زا  یشان 

دناوـت یم  یتـلم  ره  نآ  هار  زا  لـگه  هتفگ ي  هب  هک  تسا  یگرزب  نوـمزآ  گـنج  هک  درک  هجوـت  عوـضوم  نیا  هـب  نـیا ، رب  هوـالع 
لآ هدیا  تدـحو  هب  تلود  گنج  ماگنه  هب  یخیرات و  تسا  یـشزرا  گنج  شزرا  اریز   (4) دنک ؛ نییعت  خـیرات  رد  ار  دوخ  هاگیاج 
دوش یم  يدنـس  نآ  نامز  تسا و  گنج  اـه ، مدآ  ینورد  تیلباـق  زورب  لـماوع  زا  یکی  اـساسا  .دـسر (5) و  یم  تلم  دوخ و  نایم 
مامت هنییآ ي  گنج  رگید ، ترابع  هب  .دراد (6)  یعامتجا  یگنهرف و  يرکف ، زا  معا  یتایـصوصخ ، هچ  یتلم  ره  مینادب  هکنیا  يارب 

هعماج کی  گنهرف  تلم و  کی  تایحور  يامن 

55 ص :

رویرهـش نارهت ، یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  سدـقم ، عافد  هعماج و  بالقنا ، هرابرد ي  راتفگ  جـنپ  يوسوم ، نیـسحریم  . 115 - 1
ص 81. ، 1377

ص ، 1379  / 12  / 7 هرامش 352 ، باتک ، هتفه  درک ،» ظفح  دوش  یم  حلص  اب  ار  تمواقم  گنهرف  ، » دار يراصنا  دوعـسم  . 116 - 2
.7

نآ تسخن  تشاد ؛ یساسا  رثا  ود  گنج  قباس ، یعامتجا  تسایـس -  ياه  ماظن  يدادبتـسا  تیهام  لیلد  هب  ناریا  رد  اضرف  . 117 - 3
تموکح و اب  مدرم  تبسن  رگید ، يوس  زا  دییامزآ و  یم  زاس  تشونرـس  یتایح و  ثداوح  اب  ههجاوم ي  رد  ار  تموکح  تردق  هک 
ای يزوریپ  لـیلد ، نیمه  هب  .تخاـس  یم  راکـشآ  ار  يداـصتقا  یماـظن و  یعاـمتجا ، یـسایس و  ياـهراتخاس  توـق  اـی  فعـض  نازیم 

تروص هب  نآ ، موادـت  هوحن ي  مکاح و  تردـق  تیهام  نییعت  رد  ییازـس  هب  شقن  گنج ، تدـش  ناـمز و  اـی  گـنج ، رد  تسکش 
ار نآ  موادت  هوحن ي  ناریا و  هعماج ي  یعامتجا  یسایس -  تایح  تشونرس  رگید ، يوس  زا  تشاد و  رگبوکرس  هتسباو و  ای  لقتسم 
یعامتجا و ياهدمایپ  ار  راجاق  تردق  یشاپورف  هطورشم و  سپس  وکابنت و  شبنج  عوقو  دیاش  حیضوت ، نیا  اب  .تخاس  یم  صخشم 

.دننادب هیسور ، اب  گنج  رد  ناریا  تسکش  یسایس 
، لوا پاچ  یمالـسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  لگه ، هاگدـید  زا  گنج  هسنارف و  بـالقنا  ولگبناـهج ، نیمار  . 118 - 4

ص 81. ، 1368
.نامه . 119 - 5

ص 14. ، 1379  / 7  / 3 ناهیک ، همانزور ي  تسود ، نامحر  یبتجم  . 120 - 6
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نیمه هب  يا  هزادنا  ات  گنج  رد  تسکش  ای  يزوریپ  .تسا (1)  هتفرگ  لکش  هتشذگ  یخیرات  یعامتجا و  طیارـش  ساسارب  هک  تسا 
هلمج زا  لماوع  ریاس  ریثأت  شقن و  تاحیضوت  نیا  هتبلا  .دراد (2)  یگتسب  هعماج  نورد  ياه  تیلباق  زا  يرادرب  هرهب  نازیم  لماوع و 
.دریگ یمن  هدـیدان  ار  گنج  زا  ینابیتشپ  رد  عبانم  صیـصخت  نازیم  حالـس و  رازبا و  گنج ، تیریدـم  هوحن ي  یللملا ، نیب  عاـضوا 

تشونرس رد  یمهم  شقن  دناوت  یم  زین  نآ  رد  تکراشم  ترورض  گنج و  تیهام  زا  هعماج  كرد  یعامتجا و  تیعـضو  نینچمه 
یتح و  نآ ، يریذـپ  لمحت  نازیم  گنج ، لکـش  يا  هزادـنا  ات  دـناوت  یم  یعاـمتجا  تیعـضو  يریبعت  هب  یتح  .دـشاب  هتـشاد  گـنج 

هدیدان ناوت  یمن  ار  طیارـش  يراذـگرثا  تردـق  تسین ، یعطق  لماوع  نیا  ریثأت  هچ  رگا  .دـنک  نیعم  ار  نآ  متخ  عورـش و  یگنوگچ 
 . .تفرگ (3)

قارع ناریا و  گنج  راثآ 

روشک و رـسارس  زا  یمدرم  بلطواد  يورین  روضح  لاس ، تشه  تدـم  هب  نآ  نتفاـی  موادـت  تیهاـم ، لـیلد  هب  قارع  ناریا و  گـنج 
، یعاـمتجا یـسایس ، ياهدادـخر  يریگ  لکـش  رد  رثؤم  ياهدادـیور  نیرت  مهم  زا  یکی  رگید ، لـئاسم  گـنج و  هنماد ي  شرتسگ 

رگید لئاسم  یخرب  اه و  ترجاـهم  اه (4) و  یناریو  لیلد  هب  نآ  يراذـگریثأت  داعبا  .دـشاب  یم  روشک  يداصتقا  و  یماظن ، یگنهرف ،
هتفرگن ماجنا  مزال  ياـه  یـسررب  تاـقیقحت و  هنیمز  نیا  رد  نونکاـت  هک  نیا  هب  رظن  .دوب  دـهاوخ  تسه و  هدرتسگ  قیمع و  رایـسب و 

رب نآ  يراذگریثأت  نازیم  اذل ، تسا 

56 ص :

داتـس تاغیلبت  یگنهرف و  تنواعم  لوا ، دـلج  تمواـقم ، هساـمح  یعاـمتجا  تاـظحالم  یخرب  گـنج و  ناـیویگ ، هللادـبع  . 121 - 1
ص 110. ، 1368 نارهت ، اوق ، لک  یهدنامرف 

ص 14. ذخام 88 ، . 122 - 2
ص 110. ذخام 89 ، . 123 - 3

زواجت ینارهت ، هتفـشآ ي  ریما  رتکد  هتـشون ي  یماظن  ياهورین  گنج و  یـسانش  هعماج  باتک  رد  هدـش  رـشتنم  رامآ  ربانب  . 124 - 4
ینوکسم دحاو  زا 328340  شیب  یناریو  بجوم  دربورف و  دوخ  شتآ  ماک  رد  ار  اتسور  رهش و 2676   87 ناتسا ، ناریا 16  هب  قارع 

، نارلهد نارهم ، هزیوه ، ناتـسب ، درگنـسوس ، رهـشمرخ ، یماظن  لاغـشا  ییاتـسور و  ینوکـسم  دحاو  يرهـش و 76390  یناـگرزاب  و 
اه نیمزرس  نیا  رد  ...و  اه  تخاسریز  ییاتـسور و  يرهـش و  تاسیـسأت  همه ي  یناریو  راموس و  رهـش ، تفن  نیریـشرصق ، نایـسوم ،

.دش ص 289.
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، يداصتقا یعامتجا و  راتخاس (1)  رد  لوحت  رییغت و  هلمج  زا  گنج  درکراک  هب  هجوت  اب  لاح  .تسا  هدیـشوپ  يا  هزادنا  ات  تالوحت 
.دوش یم  یسررب  تالوحت  نیا  داعبا  زا  یخرب  یماظن ، یسایس و 

نیمه زا  رثأتم  زین  نآ  راثآ  باتزاب و  هک  تسویپ  عوقو  هب  ناریا  رد  یعاـمتجا  یـسایس -  ییاـضف  رد  گـنج  تسا  نشور  هک  ناـنچ 
ریگرد دـیدج  یـسایس  ماظن  تیبثت  يارب  جراخ ، لخاد و  رد  یتینما  یـسایس و  ياه  نارحب  اب  بـالقنا  زا  سپ  ناریا  .دوب  تاـظحالم 
دوجو یقیمع  هدرتسگ و  تاشقانم  دیـشوک و  یم  دیدج  یـسایس  ماظن  رارقتـسا  يارب  يزوریپ  زا  سپ  بالقنا  رگید ، ترابع  هب  .دوب 

راتفر رد  مالـسا  تاداقتعا  ینابم  رب  هک  يداـمتعا  یعاـمتجا و  قاـفو  تدـحو و  هاـش و  میژر  طوقـس  اـب  یتیعـضو  نینچ  رد  .تشاد 
روط هب  یـسایس و  ياه  هورگ  هعماج و  نالوئـسم  راتفر  هشیدنا و  رب  الماک  يزوریپ  ساسحا  دوب  هدمآ  دوجو  هب  یعامتجا  یـسایس - 

، هنیزه هنوگ  ره  تخادرپ  یمالسا و  يروهمج  ماظن  بالقنا و  زا  عافد  يارب  مدرم  یگدامآ  .دوب  هدش  مکاح  ناریا  هعماج ي  رب  یلک 
.دوب یلامتحا  ثداوح  اه و  نارحب  اب  ییورایور  يارب  هعماج  نورد  رد  هتفهن  يژرنا  هدننک ي  نایب 

ناریا و هب  قارع  مجاهت  یتیعـضو  نینچ  رد  .تسج  یم  ار  يدـیدج  دـهع  مالـسا  هب  عوجر  اب  یمالـسا و  بالقنا  اب  ناریا  هعماـج ي 
نیمه دناوخارف و  عافد  يارب  ار  مدرم  .دروآ و  دوجو  هب  ار  يدیدج  يراتفگ  مظن  گنج ، زا  بالقنا  ربهر  یسایس  یتدیقع -  ریـسفت 

 . .تخاس (2) مهارف  ار  یقیمع  یعامتجا  لوحت  هنیمز ي  رما 

57 ص :

ص 247. ذخام 49 ، . 125 - 1
زا هداعلا  قوف  يریگ  هرهب  لوا ، دوب : هنیمز  دـنچ  رد  راتفگ  نیا  ياه  یگژیو  : » دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یـشاک  اـضرمالغ  . 126 - 2

نحل موس ، .دوب  راگزاس  گنج  تائاضتقا  اب  راتفگ  نیا  یـسامح  هجو  مود ، ع .)  ) نیـسح ماما  البرک ، لثم  یعیـش  صاخ  ياه  لبمس 
ياـج هب  لـمع  مشـش ، .تداهـش  هب  دـیدش  شیارگ  مجنپ ، .اهرهـش  رد  يراـج  ياـه  شزرا  اـب  يدـج  لـباقت  مراـهچ ، .هناراوـگوس 

رد حاـنج  ود  ناـمتفگ  شلاـچ  « )» .دوـب ییارگ  ترخآ  متـشه  هاـنگ و  هـب  لـیم  زا  سفن  ندولاـپ  هـبقارم و  نـیرمت  مـتفه ، .ینارنخس 
(. ص 22 هرامش ي 4 ، تشهبیدرا 1380 ، نیدرورف و  باتفآ ، همانهام ي  تاباختنا ،»
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عومجم رد  گنج ، يارب  عبانم  صیصخت  یمومع و  راکفا  تیاده  يزاس و  عانقا  یعامتجا ، جیسب  يارب  دیدج  نارود  ياه  ترورض 
زواجت اب  هلباقم  يارب  ار  هعماج  يژرنا  درک و  لیدبت  یمالسا  بالقنا  يدوبان  فیعضت و  زا  ینارگن  هب  هعماج  رد  ار  یـسایس  تاباهتلا 

.درک تیاده  قارع  یماظن 

لبق هک  دوب  يدیدج  رما  روشک ، تیاده  يارب  یماظن  یسایس -  نالوئـسم  سفن  هب  دامتعا  گنج و  ربارب  رد  هعماج  یمومع  شنکاو 
هب دامتعا  اب  ناریا  هب  زواجت  يارب  ار  قارع  هک  دوب  ناریا  هعماج ي  زا  تشادرب  نیا  دـیاش  دـش و  یمن  ینیب  شیپ  نآ  روهظ  گـنج  زا 

قارع و تابـساحم  نتخیر  مه  رب  أشنم  داد ، خر  گـنج  عوقو  اـب  هچنآ  املـسم  یتشادرب  نینچ  ساـسارب  .درک  بیغرت  عیرـس  يزوریپ 
نیا هیلوا ي  كوـش  قارع و  زواـجت  رد  ناریا  يریگ  لـفاغ  لاـح ، نیع  رد  .دوب (1)  ناریا  هب  زواـجت  رد  روشک  نیا  یماـظن  تسکش 
يارب لوا  ياهزور  رد  مدرم  هک  نانچ  دش  ببس  هعماج  رد  ار  یگدز  باتش  یعون  ینادرگرس و  ینارگن ، باهتلا ، يرـسارس ، مجاهت 

رد هچنآ  یلک  روط  هب  یلو  تفای  شیازفا  سانجا  تمیق  دندیشک و  فص  وردوخ  نیزنب  هیهت  يارب  یمومع و  قازرا  نتشابنا  دیرخ و 
.تشاد ار  روشک  تیریدم  مدرم و  يربهر  ییاناوت  تردق و  ینیمخ  ماما  دنتشاد و  یگدامآ  عافد  يارب  مدرم  تشاد  هبلغ  هلحرم  نیا 

، تیعـضو نیا  شیادـیپ  درک و  مهارف  ار  قارع  هیلوا ي  تسکـش  ياه  هنیمز  قارع ، یماظن  یماکان  ناریا و  یلخاد  تالوحت  باـتزاب 
رد يزوریپ  ساسحا  هجیتن ي  رد  .داد  رارق  نمشد  رب  يزوریپ  بسک  هناتسآ ي  رد  هیلوا ، كوش  زا  سپ  ار  هعماج 

58 ص :

رد راب  نیتسخن  يارب  درک و  فذح  ار  تلود  تلم -  نایم  هلصاف ي  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ایناسراپ  دیمح  هتـشون ي  هب  . 127 - 1
تـشاد اهنآ  رواب  قامعا  رد  هشیر  هک  مجـسنم  یـسایس  تکرح  کی  رد  ار  هعماج  فلتخم  ياه  شخب  ناریا  یعاـمتجا  خـیرات  لوط 

تفه ، » ایناسراپ دـیمح   ) .داد ناشن  ار  رفک  همه ي  موجه  ربارب  رد  تکرح  نیا  تمواقم  تردـق  هلاـس  تشه  عاـفد  دروآ و  مهدرگ 
(. 98 صص 99 -  زییاپ 1379 ، هرامش 16 ، دقن ، باتک  همانلصف  تاحالصا ،» يارب  هیرظن 
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نینچ رگا  املـسم  .دـننک  بانتجا  قارع  یـسایس  ياه  هتـساوخ  شریذـپ  زا  هک  دـش  ببـس  نالوئـسم  سفن  هب  دامتعا  شیازفا  مدرم و 
يارب فاکـش  اب  روشک  یـسایس  راتخاس  دش و  یم  ییارگاو  راچد  هیلوا  ماجـسنا  زا  سپ  ناریا  هعماج ي  دمآ  یمن  تسد  هب  یتیقفوم 

یمالـسا يروهمج  ماظن  يزادنارب  الامتحا  ناتـسزوخ و  هیزجت ي  لماش  هک  قارع  فادها  لمع  رد  دیـشاپ و  یمورف  يریگ  میمـصت 
.دش یم  نیمأت  دوب 

یگشیمه یلصا  عوضوم  نیا  یلو   (1) .دوش » یم  ینورد  ماجسنا  بجوم  اریز  تسا ؛ تبثم  گنج  درکراک   » دوش یم  دیکأت  هکنیا  اب 
تیهام اب  روشک  تیفرظ  ناوت و  یعامتجا و  تیعضو  نایم  يراکـشآ  رایـسب  لماعت  اریز  تسین ؛ اه  گنج  مامت  يارب  ینداد  میمعت  و 
تاریثأت دـشاب ، هتـشادن  نآ  تیهام  زا  حیحـص  ریـسفت  گنج و  اـب  یبساـنت  یعاـمتجا  تیعـضو  هک  یتروص  رد  .دراد  دوجو  گـنج 

بلغا گنج  : » دسیون یم  گنج  یـسانش  هعماج  باتک  رد  لوتوب  نوتـساگ  .دوب  دهاوخ  سوکعم  الماک  گنج  یعامتجا  یـسایس - 
هب لوا  یناهج  گنج  هک  ناـنچ   (2) .دـنک » یم  مکحتـسم  ار  اهنآ  زین  یهاگ  یلو  درب ، یم  نیب  زا  ار  یـسایس  ياه  ماظن  اـهداقتعا و 

راثآ دشاب  تسکش  ای  يزوریپ  هک  گنج  هجیتن ي  هتبلا  .دش  رجنم  ربتکا 1917  رد  یتسینومک  بالقنا  روهظ  هیسور و  ماظن  یشاپورف 
يزوریپ : » دوش یم  هتفگ  لیلد  نیمه  هب  دراد ، گنج  رب  یعامتجا  تیعضو  الباقتم  هعماج و  رب  گنج  ریثأت  درکراک و  رد  ییازـس  هب 

 . (3) .دهد » یم  رییغت  ار  نآ  تسکش  دنک و  یم  تیبثت  ار  عاضوا 

گنج هک  انعم  نیدب  تسا ؛ یعامتجا  راتفر  گنهرف و  رب  گنج  هناگود ي  تاریثأت  درک  هراشا  نآ  هب  ناوت  یم  هک  يرگید  عوضوم 
یگتسب گنج  تیهام  هب  اه  شزرا  نیا  یموهفم  راب  هصخـشم و  دیآ  یم  دوجو  هب  هعماج  رد  هک  دراد  يدیدج  گنهرف  اه و  شزرا 

رگا  (4) .تسا » گنهرفدض  رگید  یخرب  زاس و  گنهرف  اه  گنج  زا  یخرب  يریگ  تهج  تیهام و  : » دوش یم  هتفگ  هک  نانچ  دراد 
هناراکزواجت یتیهام  زواجتم  ربارب  رد  عافد  ندوب و  هنالداع  ياج  هب  گنج 

59 ص :

.1378  / 8  / 23 هدنسیون ، یصاصتخا  هبحاصم ي  یلسوت ، سابع  مالغ  . 128 - 1
.100 صص 101 -  ذخام 23 ، . 129 - 2

.نامه . 130 - 3
ص 1. ، 1379  / 11  / 5 يرهشمه ، همانزور  يرنه ، هزوح ي  نادنمرنه  زا  لیلجت  مسارم  رد  ینارنخس  مالسالا ز م ، تجح  . 131 - 4
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هلباقم تمواقم و  يارب  يراکمه  هب  یعافد  هنالداع و  گنج  هکنآ  لاح  .تسا  توافتم  نآ  یشزرا  یگنهرف و  تاریثأت  دشاب ، هتـشاد 
.دوش یم  رجنم  هعماج  رد  یبلط  قح  تیمولظم و  ساسحا  اب  هارمه  ي 

یمن هعماج  رب  نآ  درکراک  تاریثأت و  نازیم  هرابرد ي  یعامتجا ، عاـضوا  گـنج و  تیهاـم  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـسر  یم  رظن  هب 
هتـشون هب  تساز و  لوحت  گنج  رگا  درک ؟ یـسررب  ناوت  یم  هنوگچ  ار  قارع  ناریا و  گنج  تاظحالم ، نیا  اـب  درک ، يرواد  ناوت 

ياه لکش  مامت  زا  گنج   » یتح (1) و  .دنیاشگب » ار  دوخ  ياهرد  دوز  ای  رید  ات  دراد  یماو  ار  عماوج  نیرت  هتسب   » لوتوب نوتساگ  ي 
هب دوش  یم  هدـهاشم  ناریا  هعماج ي  رد  زورما  هچنآ  اـیآ   (2) .تسا » ناباتـش  لوحت  یعون  تسا و  رت  مهم  یعامتجا ، تاـیح  لوحت 

؟ تخاس راکشآ  فشک و  ار  دوجوم  ياه  یگناگود  تیعضو و  نیا  تلع  ناوت  یم  هنوگچ  دراد ؟ یگتسب  گنج  زا  یشان  تالوحت 

تـسایس ای  یگنهرف  یعامتجا ، عاضوا  زا  حیحـص  لـیلحت  كاردا و  يارب  هک  یلاـح  نیع  رد  لـیبق ، نیا  زا  ییاـه  شـسرپ  هب  خـساپ 
؛ دراد یپ  رد  ار  گنج  ياه  يراوشد  تالکـشم و  اب  ههجاوم  اریز  تسا  يراوشد (3)  رایسب  راک  تسا ، بسانم  يرورـض و  يراذگ 

عون نیا  یسررب  .دنک  یم  رییغت  دیدج  ياهراک  زاس و  رثا  رب  دوش و  یم  هدیـشک  شلاچ  هب  گنج  عوقو  رثا  رب  هعماج  تیوه  نآ  اب  و 
هب نآ  هئارا ي  نیودت و  كاردا و  رد  یناور  یحور و  تیفرظ  دنمزاین  نتـشاد ، یملع  نأش  تریـصب و  ترورـض  رب  هوالع  اه  هدیدپ 

.دشاب یم  نآ  شریذپ  يارب  هعماج  یگدامآ  الباقتم  هعماج و 

60 ص :

ص 2. ذخام 23 ، . 132 - 1
.نامه . 133 - 2

نایب اریز  تسا ؛ گنج  ياهدمایپ  زا  رثأتم  يا  هزادـنا  ات  ریـسم  نیا  رد  دوجوم  ياه  يراوشد  اه و  یگدـیچیپ  لاح  نیع  رد  . 134 - 3
یناسنا یلام و  تاراسخ  تسا و  هتفرگ  شلاچ  هب  هدرک و  دیدهت  ار  ییا  هعماج  یعامتجا  یـسایس -  تایح  اقب و  تیدوجوم و  هچنآ 

نکممریغ گنج  یـشزرا  یگنهرف -  تاقلعت  لیلد  هب  یناـمز  هرود ي  کـی  رد  لقادـح  راوشد و  تسا ، هداـهن  ياـج  رب  ار  یعیـسو 
هب دوش  یم  هتفگ  هثداح  نآ  زا  لاس  هاجنپ  لقادـح  تشذـگ  زا  سپ  گرزب  ثداوح  يراگن  خـیرات  صوصخ  رد  هچنآ  دـیاش  .تسا 

.دشاب لیالد  نیمه 
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موـهفم ود  ساـسارب  يرظن و  یبوچراـچ  رد  دـیآ  یم  دوـجو  هـب  نآ  زا  سپ  گـنج و  ناـمز  رد  گـنج  رثا  رب  هـک  لـئاسم  یــسررب 
دراد و تبـسن  گنج  رد  هدـش  نییعت  فادـها  اب  هک  تسا  یلئاسم  زا  هتـسد  نآ  اهدرواتـسد ، تسا ؛ نکمم  اهدـمایپ  و  اهدرواتـسد » »
اب نآ  تبسن  نامه  عقاو ، رد  درواتـسد »  » موهفم زاتمم  یگژیو  .تسا  هدش  شالت  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  تروص  هب  نآ  بسک  يارب 

فادها اب  یصخشم  تبسن  هک  تسا  یلئاسم  هتسد  نآ  رتشیب  اهدمایپ  .دشاب  یم  میقتسمریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  فادها  اه و  هتـساوخ 
ار نآ  هک  اـه  هدـیدپ  عوـن  نیا  .تـسا  هداد  خر  دـشاب ، رظن  حـمطم  هـکنیا  نودـب  لرتـنک و  زا  جراـخ  نآ  عوـقو  درادـن و  رظن  دروـم 

ادیپ زورب  لاجم  رتمک  ای  تسین ، نکمم  نآ ، روهظ  گنج  نامز  رد  اریز  دوش ؛ یم  راکشآ  گنج  زا  سپ  اساسا  دنمان ، یم  اهدمایپ » »
رد یماظن  تاظحالم  رثا  رب  گنج  نارود  رد  تسا  هدوبن  رظن  دروم  هکنیا  لیلد  هب  تسا ، گنج  زا  رثأـتم  هچ  رگ  اهدـمایپ  .دـنک  یم 

يارب نآ  زا  سپ  گنج و  نارود  رد  تسا  گنج  فادها  نوچ  اهدرواتـسد  یلو  دنک  یم  روهظ  گنج  زا  سپ  تسا و  هتفهن  تلاح 
زورب گنج  نامز  رد  گنج  ياهدـمایپ  هک  تسین  انعم  نادـب  حیـضوت  نیا  هتبلا  دوش ؛ یم  هدافتـسا  گنج  ینالقع  هیجوت  حیـضوت و 

.دراد يرتراکشآ  رت و  يدج  روهظ  گنج  زا  سپ  هکلب  دنک ، یمن 

دیما دوش و  یم  هراشا  یلک  دراوم ، نیا  زا  یخرب  هب  اهنت  اجنیا  رد  اذـل  تسا ، هدرتسگ  عونتم و  رایـسب  گنج  ياهدـمایپ  هکنیا  هب  رظن 
.دننک هجوت  یتاقیقحت  زکارم  رد  ناققحم  نآ  تاریثأت  نیا  اهراک  زاس و  تالوحت و  نیا  داعبا  هب  تسا 

ماجسنا شیازفا  یبالقنا ، روش  داجیا  هک  دش  ببس  بالقنا  گنج و  یگتسویپ  مه  هب  هیرظن ي  بوچراچ  رد  گنج  تاریثأت  یسررب 
ياهدمایپ رب  دیکأت  بوچراچ  رد  .دوش  هجوت  نآ  هب  هتسناد و  گنج  ياهدرواتسد  ار  یسایس  ماظن  تیبثت  روشک و  لخاد  رد  یسایس 

تسا رظن  نیا  رب  یکسفورویزاک (1)  كرام  گنج ،

61 ص :

.اکیرما رد  انایزیئول  یتلود  هاگشناد  یسایس  مولع  هدکشناد ي  داتسا  . 135 - 1
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زا سپ  زین  كرت  راگن  همانزور  رادـناچ ، زیورپ  .دـش  رجنم  یبالقنا (1)  روش  دـیدش  لوفا  هب  لاس  تشه  تدـم  هب  گنج  موادـت  هک 
عوقو اب  گنج  هکنیا  ضرف  اب  دیـسر »! نایاپ  هب  گنج  دـش ، ماـمت  ناریا  بـالقنا  یتقو  : » تشون یلیلحت  یط  همان 598  عطق  شریذـپ 
عضو وس ، تمـس و  تیهام و  ظاحل  هب  بالقنا  تالوحت  دنور  دش  یمن  عقاو  گنج  رگا  ایآ  دراد  تبـسن  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا 

هدیچیپ قیمع و  لماعت  تسا  نشور  هچنآ  یلو  دراد ، زاین  هناگادج  یـسررب  هب  املـسم  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  درک ؟ یم  ادـیپ  يرگید 
.دراد دوجو  گنج  نایاپ  همادا و  عورش ، بالقنا و  نایم  يا 

تارطاخ و ناـهذا ، رد  گـنج  موهفم  يریگ  لکـش  تشاد ، دـهاوخ  يرادـیاپ  ریثأـت  هک  گـنج ، ياهدـمایپ  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی 
هب ناریا  لاغشا  مود و  یناهج  گنج  ناریا  تلم  رطاخ  نهذ و  رد  گنج  ریوصت  نیرخآ  .دشاب  یم  روشک  یماظن  یـسایس -  گنهرف 

لکـش گنج  زا  يدیدج  موهفم  ( 1359  - 1367  ) قارع ناریا و  گنج  ياه  لاـس  رد  اـما  .تسا  رویرهـش 1320  رد  نیقفتم  تسد 
 . .تفرگ (2)

ار يرادـیاپ  قیمع و  رایـسب  تاریثأت  قارع  ناریا و  گنج  هبرجت ي  هیاپ ي  رب  گنج  زا  ناریا  هعماج ي  ینونک  روصت  تسا ، یهیدـب 
.تشاد دهاوخ  هدنیآ  رد  یلامتحا  گنج  عوقو  لامتحا  ربارب  رد  اهنآ  شنکاو  یمومع و  راکفا  تیامح  نازیم  نآ و  هب  شرگن  رد 

رد دوجوم  عضو  رییغت  يارب  ینامرآ  شرگن  اب  یجراخ  تسایس  هزوح ي  رد 

62 ص :

نتلوـب یـسدنس ، هیرخف  همجرت ي  ربـتکا 2000 ، ناریا ،» رد  تردـق  شکمـشک   » هلاـقم ي یکـسفورویزاک ، یج  كراـم  . 136 - 1
ص 47. ، 1379  / 7  / 11 هرامش 1821 ، ناهج ، ناریا و  ياهدادیور 

گنج نادیم  زا  دیلقت  هب  دوخ  ياه  يزاب  رد  نویزیولت  زا  گنج  هب  طوبرم  رابخا  ندـید  اب  روشک  کچوک  ياه  هچب  رـسپ  . 137 - 2
، پوت دـننام  ییاهرازفا  گنج  هب  طوبرم  اه  يزاب  بابـسا  نیرتشیب  یـشورف  يزاب  بابـسا  ياه  هزاغم  رد  .دـنتخادرپ  یم  نازابرـس  و 

تکروا چنرف و  زولب ، سابل ، عاونا  ندیشوپ  هب  ناریا  ياهرهـش  رد  نادرم  ناناوج و  ناناوجون ، .دوب  امیپاوه  و  رابریت ، گنفت ، کنات ،
گنج و یـسانش  هعماج  ینارهت ، هتفـشآ  ریما   ) .دـندرک یم  مادـقا  گنر  نامه  هب  هچراپ و  عون  نامه  اب  یتح  یگنج و  ياـهوگلا  اـب 

(. 184 صص 185 -  ، 1378 نارهت ، ناغمرا ، تاراشتنا  یماظن ، ياهورین 
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قارع زواجت  .دروآ  دوجو  هب  ینید  یبالقنا و  میهافم  بوچراچ  رد  جراخ ، ناهج  هب  تبسن  يدیدج  يدنبزرم  یللملا ، نیب  تابسانم 
تسایس دش  هدیمان  رفک » مالسا و  گنج   » هک نآ  زا  ریسفت  .دیشخب و  تینیع  ار  بالقنا  هب  دوجوم  ياه  ینارگن  تاروصت و  ناریا  هب 
ساسا نیا  رب  .داد  رارق  تایعقاو  اـب  نآ  يرظن  ياـه  بوچراـچ  قیبطت  روظنم  هب  گرزب ، ینومزآ  رد  ار  یمالـسا  يروهمج  یجراـخ 

اجیردـت هک  دـش  ببـس  هتفرگ و  شلاچ  هب  دـیدج  تایعقاو  اه و  ترورـض  اب  هجیتن ، رد  دـش ، ماـجنا  يا  هدرتسگ  قیمع و  تـالوحت 
رییغت گـنج  يداـصتقا  یماـظن و  ياـه  يدـنمزاین  نیمأـت  ياـنعم  هب  ییارگ ، عقاو  هب  هیلوا  ییارگ  ناـمرآ  زا  ناریا  یجراـخ  تساـیس 
نسح روسفورپ  .درک (2)  ارجا  یحارط و  ار  زاب  ياهرد  تسایس  هجراخ  ترازو  لاس 1363  رد  هک  نانچ  .دهد (1)  لکش  تیهام و 
تلود یعیبط  نامرآ  دـش  ثعاب  ناریا  هب  قارع  هلمح ي  : » تسا دـقتعم  ناریا  یتضهن  تسایـس  تیهاـم  لکـش  رییغت  هراـبرد ي  نیما 

بالقنا و رودـص  هرابرد ي  دوخ  لاعف  يزرمارف  تسایـس  زا  يدایز  دـح  اـت  ناریا  دـنک و  شکورف  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياـپون 
« .دـشوکب دوخ  یـضرا  تیمامت  ظفح  ماقم  رد  اهنت  دـنک و  لمع  یلاعفنا  هکلب  درادرب ، تسد  شخب  يدازآ  ياه  شبنج  زا  تیامح 

یشخب مازعا  زا  سپ  دش ، ببس  رما  نیمه  .دوب  ریذپان  بانتجا  یتضهن  ياه  تسایس  فادها و  رب  گنج  ياه  ترورـض  هبلغ ي   (3)
هب نداد  ناـمرف  اـب  ینیمخ  ماـما  دادرخ 1362 ،) رد   ) ناـنبل هب  لیئارـسا  زواـجت  اـب  هلباـقم  يارب  هیروـس  هـب  ناریا  یماـظن  ياـهورین  زا 

كرد نانبل  مدرم  ار  یمیمـصت  نینچ  هک  دـندرک  يراودـیما  راهظا  دـیکأت و  قارع  اـب  گـنج  تیولوا  رب  ناـنبل  زا  اـهورین  تشگزاـب 
نیمه رد  یمشاه  ياقآ  .درک (4)  دنهاوخ 

63 ص :

رد اجیردـت  یلو  دوب ، هدـش  فیرعت  ناـهج  نافعـضتسم  ماـمت  زا  تیاـمح  بوچراـچ  رد  ادـتبا  رد  ناریا  یتضهن  تسایـس  . 138 - 1
يریگرد دیدشت  دهد  یم  حیضوت  یناخمش  ریما  هک  نانچ  تفای ، هبلغ  زین  نآ  یماظن  هغبص ي  تفرگ و  رارق  گنج  فادها  تمدخ 

.دوش هدیشک  نانبل  هنحص ي  هب  ناریا  ياه  خساپ  زا  یـشخب  دش ، ببـس  قارع  زا  برغ  تیامح  ربارب  رد  گنج و  رد  اکیرما  ناریا و 
دادرم 1378. هدنسیون ، یصاصتخا  هبحاصم ي 

، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  هتشون  نایاپ ، ات  زاغآ  زا  باتک  هب  دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب  کن : . 139 - 2
.84 صص 101 -  لاس 1379 ، موس ، پاچ 

ص 167. ، 1378 ناتسبات ، راهب و  ، 12 هرامش 13 -  شهوژپ ، همان ي  ناریا ، یمالسا » يروهمج  یللملا و  نیب  ماظن  . » 140 - 3
.207 صص 216 -  ، 1361  / 3  / 30 دلج 16 ، رون ، هفیحص ي  ینیمخ ، ماما  . 141 - 4
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دش رارق  مدرک و  تبحص  اقآدمحا  اب  : » دسیون یم  دوخ  تارطاخ  رد  نیطسلف  تسکـش  لیئارـسا و  يزوریپ  لامتحا  هب  هجوت  اب  هنیمز 
ام لزنم  هب  روهمج  سیئر  .تسا  نانبل  هب  ورین  مازعا  فلاخم  ماما  هک  تفگ  دمآ و  لزنم  هب  سپس  وا  دنک ، تبحـص  ماما  اب  ناشیا  هک 
اب ههبج  رد  ام ، روضح  اب  ماما  .میدرک  هرکاذـم  لیئارـسا  لباقم  رد  هیروس  هب  کمک  هب  عجار  .میتفر  ماما  ترایز  هب  مه  اـب  دـندمآ و 

ههبج ي رد  دوش  یم  ثعاب  ام  رتشیب  يریگرد  درک و  دـهاوخن  يدـج  گنج  برع  هک  دـندقتعم  دـنراد و  تفلاـخم  دوجوم  طـیارش 
 . (1) .میسرن » ییاج  هب  مه  اجنآ  رد  میوش و  هفقو  راچد  قارع  اب  گنج 

قئاف يارب  دـیدج  لماعت  داجیا  یللملا و  نیب  ماظن  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شرگن  رییغت  هب  دـش ، هراشا  هک  نانچ  گـنج ، موادـت 
هب گنج و  مامتا  زا  سپ  هک  نانچ  .تشاذگ  یقاب  ناریا  یجراخ  تسایـس  رب  ار  دوخ  راثآ  دش و  رجنم  تالـضعم  زا  یخرب  رب  ندمآ 

بوچراچ رد  روحم » ظفح   » يژتارتسا روشک ، تینما  یلاع  ياروش  هناخریبد ي  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يژتارتسا  نییبت  ماـگنه 
هب روحم » دـشر   » تسایـس ای  یمالـسا  بالقنا  شرتسگ  ياـنعم  هب  روحم » طـسب   » يژتارتسا ربارب  رد  یتینما  یعاـفد -  ياـه  ترورض 

یهد لکـش  رد  ار  دوخ  جیاتن  راثآ و  هک  دوب  گنج  ياهدمایپ  زا  یکی  دیدج  باختنا  نیا  .دـش  باختنا  يداصتقا  هعـسوت ي  يانعم 
يدیدج هیرظن ي  گنج ، ددجم  عوقو  زا  تعنامم  يارب  یتح  .تخاس  راکـشآ  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يژتارتسا  تیهام  فادها و 

هب زین  اهروشک  نآ  الباقتم  دریگب و  رظن  رد  ار  روشک  نیا  عفانم  ناریا  ات  دـش  فیرعت  كرتشم  یعفانم  نآ  ساسارب  هک  تفرگ  لـکش 
 . .دننک (2) هجوت  ناریا  تینما  تابث و 

تازیهجت دیرخ  تخاس و  يارب  یلک  ياه  تسایـس  یـشم و  طخ  اهورین و  بیکرت  راتخاس و  ناریا و  یعافد  رکفت  هشیدنا و  گنج ،
يراوشد کیـسالک  گنج  اب  دوب ، هداهن  رـس  تشپ  ار  بالقنا  نومزآ  هک  شترا ، .داد  رارق  ریثأت  تحت  ار  اهورین  شزومآ  یماـظن و 

لیکشت یمالسا  بالقنا  ظفح  تیرومأم  اب  یمدرم و  یبالقنا و  ياهورین  بیکرت  زا  هک  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  .دش  هجاوم 
هدش

64 ص :

يروهمج همانزور  ریت 1361 ، هـعمج 4  نارحب  زا  سپ  لاس 1361 ، ياهدادیور  زا  یناجنسفر  یمـشاه  هللا  تیآ  تارطاخ  . 142 - 1
ص 8. ، 1380  / 3  / 8 یمالسا ،

ص 51. ، 1380 دادرخ ، تشهبیدرا و  هرامش ي 8 ، ناریا ، زادنا  مشچ  هلجم ي  تینما ،» تفن و   » هلاقم ي . 143 - 2
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.داد لکـش  تیهام و  رییغت  یماظن ، مظنم و  ییورین  هب  یبالقنا  مظنمان و  ییورین  زا  اجیردـت  ترورـض ، هب  انب  گـنج و  لوط  رد  دوب ،
کی هب  ناگدـنمزر ، زا  یناـبیتشپ  نمـشد و  اـب  هلباـقم ي  گـنج و  هبرجت ي  روـشک ، رـسارس  زا  یمدرم  بلطواد  ياـهورین  روـضح 
ياه هدر  رد  روشک  دنتخومآ و  ار  ربرفن  کنات و  تیاده  نادنمراک  هبسک و  نارگراک ، نازرواشک ، گنج ، رد  .دش  لیدبت  گنهرف 

یماظن ياه  هتخودـنا  هبرجت و  ساسارب  بالقنا  شیپ  هچنآ  دـش  تابثا  لمع  رد  تفای و  یماـظن  برجم  هدـنامرف ي  نارازه  فلتخم 
، ییاضر ياقآ  .دشاب  یم  دمآراکان  نمـشد  اب  هلباقم  يارب  ناریا  یعافد  ناوت  هشیدنا و  تیوقت  يارب  دش  یم  سیردـت  اکیرما  شترا 

يروهمج يارب  یگدـنرادزاب  تردـق  داجیا  رد  گنج  ياهدـمایپ  هرابرد ي  یمالـسا ، بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  نیـشیپ  هدـنامرف ي 
: دیوگ یم  یمالسا 

اب دـش و  یعافد  بتکم  کی  بحاص  حلـسم  ياهورین  هدـیزرو ي  ناسانـشراک  زا  یهوبنا  یماظن و  رداک  هدـنامرف و  تیبرت  اب  ناریا  »
، نآ هجیتن ي  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یعافد  رظن  زا  دـنمتردق  يا  هعومجم  لماوع  ریاس  یماـظن و  تاحیلـست  دـیلوت  یماـظن و  یحارط 

 . (1) .دوب » یگدنرادزاب  تردق  داجیا 

ياضف هک  یتیعضو  رد  .تسا (2)  هجوت  لباق  زین  یلامتحا  ياه  نارحب  اب  هجاوم  يارب  نآ  ناگدـنریگ  میمـصت  نهذ  رب  گنج  ریثأـت 
تیوک و هب  قارع  زواجت  مادـص و  تیـصخش  دوب ، ییاکیرمادـض  ادـیدش  ناریا  هیلع  اـکیرما  ياـه  تسایـس  لـیلد  هب  روشک  یلخاد 

رد قارع ، یماظن  تردق  تسکش  هب  ناریا  لیامت 

65 ص :

.1379  / 7  / 1 یلیمحت ، گنج  درگلاس  تبسانم  هب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  لوا  هکبش  همانرب  . 144 - 1
هچ گنج  نارود  رد  یماـظن  یـسایس و  ياـه  يریگ  میمـصت  عون  هک  تخاـس  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  ناوت  یم  لاـثم  يارب  . 145 - 2

هبرجت ایآ  تسا ؟ هداهن  ياج  رب  گنج  زا  سپ  هرود ي  رد  یجراخ  لئاسم  هزوح ي  رد  ناگدنریگ  میمـصت  نهذ  راتخاس  رب  يریثأت 
هدـیدان ار  هلئـسم  نیا  ناوت  یمن  نینچمه  دوـب ؟ رثؤـم  قارع  اـکیرمآ و  گـنج  ربارب  رد  ناریا  يریگ  میمـصت  رد  قارع  اـب  گـنج  ي 

، دش ماجنا  حالس  يریگراک  هب  اه و  کیتکات  رد  هک  یتالوحت  رییغت و  قارع و  اب  نادحتم  اکیرما و  گنج  ياه  هصخـشم  هک  تفرگ 
.تسا هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  یماظن  ناگبخن  نهذ 
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شنادـحتم اکیرما و  ای  اکیرما  هیلع  قارع  اب  ییوسمه  هنوگ  ره  زا  یلم  عفانم  ساسارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دـش ، ببـس  عومجم 
: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  تینما ، یلاع  ياروش  ریبد  یناحور ، رتکد  .دیامن (1)  يراددوخ  قارع  هیلع 

زا دوب و  هدیگنج  ام  هیلع  لاس  تشه  دوب و  ام  ینوخ  نمـشد  قارع  فرط ، کی  زا  .دوبن  یناسآ  راک  عطقم  نآ  رد  حیحـص  میمـصت  »
تیامح وا  زا  گنج  نیا  رد  هک  دوب  لیام  قارع  ...دوب  هلاس  تشه  گنج  لوط  رد  قارع  تخـسرس  ناـیماح  زا  تیوک  رگید ، فرط 

رد قارع  هب  هلمح  يارب  ار  روشک  ياـضف  لقادـح  اـی  دوش  گـنج  دراو  قارع  هیلع  ناریا  هک  دـندوب  دـنم  هقـالع  زین  نادـحتم  مینک و 
لیلد ماظن و  تیعورـشم  تیوقت  بجوم  ساسح  رایـسب  عطقم  کی  رد  زاس  تشونرـس  مهم و  میمـصت  کی  .دـهد  رارق  اـهنآ  راـیتخا 

 . (2) .دوب » دهاوخ  یمالسا  ماظن  يدمآراک  هب  ینشور 

توعد دوجو  اب  دوب  زیمآ  هرطاخم  هک  لاح  نیع  رد  ناتسناغفا  رد  نابلاط  روهظ  زا  یشان  ناریا  یگنهرف  یتینما و  یسایس -  تادیدهت 
تاملپید تداهـش  ربارب  رد  نینچمه  .دـش  يراددوخ  نآ  ماجنا  زا  تاره ، هب  ناریا  ياـهورین  دورو  يارب  ناتـسناغفا  رب  مکاـح  تلود 

یقلت دسر  یم  رظن  هب  .درک  بانتجا  گنج  زا  يراد  نتـشیوخ  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نابلاط  تسد  هب  ناتـسناغفا  رد  ناریا  ياه 
اه يریگ  میمصت  رد  روصت  نیا  .دریگب  لکش  نآ  زا  يدیدج  روصت  تسا  هدش  ببـس  هدرتسگ  ینالوط و  گنج  يانعم  هب  گنج  زا 

.تشاد دهاوخ  ییا  هدننک  نییعت  شقن  تسا و  رثؤم 

يدیدج تیعضو  ادتبا  رد  هک  نانچ  دش ، لوحتم  گنج  تیعضو  اه و  تیعـضو  اه و  ترورـض  ریثأت  تحت  زین  یـسایس  يدنب  فص 
لیلد هب  دوب ، هتفرگ  لکـش  یتسینومک  ياـه  هورگ  یخرب  ناـقفانم و  بیکرت  اـب  تقو ، روهمج  سیئر  ردـص ، ینب  يربـهر  تحت  هک 

هب يدازآ  تضهن  دننامه  ییاه  هورگ  یتح  .دش  فذح  روشک  یسایس  هنحص ي  زا  بوکرـس و  یماظن ، تکرح  هب  ناقفانم  شیارگ 
، ادرف ناریا  هلجم ي  رد  يدازآ ، تضهن  وضع  ینامحر ، یقت  .دندش  يوزنم  فذح و  ردص  ینب  اب  یئوس  مه  لیلد 

66 ص :

.1379  / 11 هدنسیون 25 /  اب  یصاصتخا  هبحاصم ي  یتمس ، يداه  رتکد  . 146 - 1
ص 16. ناتسمز 1379 ، هرامش 18 ، دربهار ، همانلصف ي  یناحور ، نسح  . 147 - 2
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هکلب تسین ، گنج  تبثم  ای  یفنم  تاکن  رس  رب  ام  نخـس  « ؛ تشون هلئـسم  نیا  زا  هیالگ  اب  گنج  گنهرف  یـسایس و  راثآ  هرابرد ي 
هدننک نییعت  ام  هعماج ي  يارب  جیاتن  نیا  .دیشک  لوط  لاس  تشه  هب  کیدزن  هک  تسا  ناریا  قارع و  گنج  جیاتن  زا  یخرب  یـسررب 
یعون دعب ، هلحرم ي  رد  .تشاذـگ  صخـشم  ریثأت  تیمکاح  نورد  ياهورین  یـسایس  يرکف -  ياه  يدـنب  حانج  رب  هک  ارچ  تشاد 

رد مه  زونه  دش و  يراذـگ  مان  هنایم  پچ و  تسار ، نایرج  مان  هب  روشک  یـسایس  نابز  رد  هک  تفرگ  لکـش  یـسایس  يدـنب  هتـسد 
نآ اب  يوحن  هب  گنج  زا  دـعب  تیمکاح  نورد  حرطم  هدـنز و  ياـه  ناـیرج  دراد و  همادا  یـسایس  هعـسوت ي  یگدـنزاس و  هرود ي 

 . (1) .دنا » هدرک  دروخرب 

، ناتـسزوخ ياه  ناتـسا  تیعمج  زا  رفن  نویلیم  هد  هب  غلاب  .تسا  هظحالم  لباق  زین  روشک  برغ  رد  يزرم  ياه  ناتـسا  رب  گنج  ریثأت 
نینچمه .دندرکن  تعجارم  زین  گنج  مامتا  زا  سپ  دندرک و  ترجاهم  گنج  رثا  رب  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسدرک و  هاشنامرک ، مالیا ،

 . .درک (2) رییغت  اه  ناتسا  نیا  یتیعمج  بیکرت 

لقاال نانکاس  زا  يدایز  شخب  نآ  اب  هارمه  عیسو  ياه  ترجاهم  گنج و  لاس  تشه  رد  يزرم  ياه  ناتسا  رد  تیعمج  ییاج  هباج 
اب ییانـشآ  توافتم ، یگدـنز  هبرجت ي  هدرتسگ ، ییاـج  هباـج  نیا  .درک  روبجم  دوخ  تنوکـس  لـحم  كرت  هب  ار  روشک  ناتـسا  هس 

یگدنز ياه  کبس  لاقتنا  گنهرف و  ییورایور  بجوم  تخاس و  نکمم  ار  عونتم  رایسب  ياه  هقیلس  اه و  شزرا  اهراجنه و 

67 ص :

.28 صص 29 -  ، 1378  / 6  / 31 هرامش ي 58 ، ادرف ، ناریا  هلجم ي  ینامحر ، یقت  . 148 - 1
رد گنج  ریثأت  دروم  رد  باتک  سیونتسد  نتم  هیشاح  رد  حلسم  ياهورین  لک  داتس  سیئر  نیشناج  دیشر  یلعمالغ  رادرس  . 149 - 2

هاگن دنداد و  تسد  زا  ار  نیشیپ  شقن  نادابآ  رهشمرخ و  دننام  اه  ناتسا  نیا  رد  مهم  زکارم  زا  یخرب  دسیون : یم  اه  ناتسا  زا  یخرب 
یشخب .دش  فوطعم  سراف  جیلخ  قرـش  رد  ینایم  ردانب  تیوقت  هب  درک و  رییغت  اجیردت  گنج  ندش  ینالوط  اب  قطانم  نیا  هب  تلود 

.دشاب رود  قارع  ییاوه  تامجاهت  سرریت  زا  تفن  يریگراب  الاک و  هیلخت ي  لحم  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  تامیمصت  نیا  زا 
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 . .تسا (1) هدوب  هقباس  یب  ناریا  رصاعم  خیرات  هدیدپ ي  نیا  دش ؛ يراتفر  ياهوگلا  و 

عبانم هیهت ي  رد  تیدودـحم  گنج ، هب  مک  دـصرد  اب  دـنچ  ره  روشک  عبانم  هجدوب و  نتفاـی  صاـصتخا  زین  يداـصتقا  هصرع ي  رد 
دـشر زا  يریگولج  اهالاک ، خرن  شیازفا  مروت و  داجیا  نمـشد ، تالمح  رثا  رب  يداصتقا  ياـه  تخاـسریز  زا  یـشخب  مادـهنا  هیلوا ،
رازاب یلالد و  يداصتقا  رثا  رب  هک  هدیسر  نارود  هب  هزات  ییا  هقبط  شیادیپ  يداصتقا ، يدنب  هیمهس  دیلوت ، شهاک  یصوصخ ، شخب 

سانش و هعماج  ناریپ ، رتکد  .تخاس  راکشآ  اجیردت  ار  دوخ  یعامتجا  یسایس و  راثآ  یگنیدقن (2)  شیازفا  دندش و  دنمتورث  هایس 
مود لسن  دـش و  انـشآ  جراخ  يایند  اب  هک  دـمآ  دوجو  هب  يدـنمتورث  هقبط ي  گنج  لوط  رد  هک  تسا  رظن  نیا  رب  هاگـشناد ، داتـسا 

دندیسر يا  هناسفا  ياه  تورث  هب  لیلد  یب  يا  هدع  دش و  يدج  یتاقبط  هلصاف ي  اجیردت  .دندرک  هبرجت  ار  دیدج  ياه  شزرا  اهنآ 
داسف تشادـن ، دوجو  همه  يارب  ناکما  نیا  نوچ  هک  تسا  یعیبط  دـندش و  دـنموزرآ  ار  رثکادـح  هافر  همه  دـش ، شزرا  فرـصم  و 

 . .تخاس (3) ور  هبور  گنج ، یمونآ  اه ، يراجنهان  اب  ار  هعماج  لماوع  نیا  درک  دشر 

یناج و یناور ، رظن  زا  ار  ناریا  هعماج ي  گنج  لاس  تشه  هک  تسا  رظن  نیا  رب  سانش ، مرج  سانـش و  هعماج  يدنو ، ینیـش  رتکد 
ساـسارب اـمامت  دوش ، یم  رازگرب  هک  ییاـه  نییآ  مسارم و  اـت  ملیف  عاونا  زا  .تسا  مطـالت  رد  مه  زونه  تسا و  هدرک  هدوسرف  یلاـم 

شیازفا یعامتجا  ياه  بیسآ  اموزل  گنج ، زا  سپ  هک  تسا  رظن  نیا  رب  زین  یتسیزهب  نامزاس  نواعم  .تسا (4)  گنج  ياهرواب 

68 ص :

.تسا هدش  هتشون  سانش  هعماج  ییاضر ، هللادبع  رتکد  رظن  ساسارب  تاحیضوت  نیا  . 150 - 1
بالقنا 100 زا  شیپ  هک  نانچ  .تفاـی  شیازفا  ربارب  نازیم 150  هب  بالقنا  زا  لبق  اب  هسیاقم  رد  بـالقنا  زا  سپ  یگنیدـقن  . 151 - 2

يانعم هب  وس  کی  زا  یگنیدقن  شیازفا  .دیـسر  ناموت  درایلیم  هب 15000  گنج  هرود ي  رد  بالقنا و  زا  سپ  دوب و  ناـموت  دراـیلیم 
يداصتقا ياه  تنار  زا  يرادرب  هرهب  یلالد و  قیرط  زا  ملاسان و  داصتقا  لصاح  رتشیب  هک  تسا  یصوصخ  شخب  رد  هیامرس  تشابنا 

.دهد یم  ناشن  هعماج  رد  ار  مروت  شیازفا  رگید ، يوس  زا  دشاب و  یم 
ص 9. ، 1379  / 12 هبنش 9 /  هس  هرامش 78 ، زورما ، نارود  همانزور ي  اب  وگو  تفگ  ناریپ ، . 152 - 3
ص 8. ، 1380  / 2 هبنش 27 /  جنپ  زورون ، همانزور ي  گنج ،» زا  سپ  جاوما  ، » يدنو ینیش  . 153 - 4
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یلو دریگ ، یم  دوخ  هب  يدـعاصت  يدـنور  یعامتجا  ياـه  بیـسآ  گـنج  زا  سپ  .دراد (1)  دوجو  یبـسن  شیازفا  یلو  دـبای ، یمن 
 . .دنک (2) ادیپ  لوزن  يزیر  همانرب  اب  هک  تسا  نکمم 

زا يرگید  شخب  یگنج  طیارش  رد  روشک  جاتحیام  نیمأت  يارب  هجدوب  تیولوا  نییعت  ترورـض  لیلد  هب  تلود  يرگیدصت  شیازفا 
جراخم و دـعب  زا  گنج  نارود  رد  تلود  هک  دـش  ببـس  تلود  ندوب  هتـسباو  نییاپ  تاقبط  یمدرم و  هتبلا  تسا ؛ گنج  ياهدـمایپ 

مناخ .دوب  رثؤم  يرگیدـصت  هعـسوت  رد  رما  نیا  دنک (3) و  ادـیپ  شرتسگ  یماظن  يورین  یـسارکورب و  دـعب  یعامتجا و  ياه  هنیزه 
: دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  عوضوم  نیمه  هب  يرگید  رظنم  زا  هاگشناد ، داتسا  سانش و  هعماج  بلط ، يداش  رتکد 

تیقفوم هعماج  داعبا  یمامت  رد  يداینب  رییغت  يارب  شالت  اب  هارمه  ...و  يداصتقا  میرحت  گنج ، دـننام  زاس  نوگرگد  نارود  لئاسم  »
ایند هب  بالقنا  لوا  ياه  لاس  رد  ابلاغ  هک  ناکدوک  يارب  ییادـتبا  شزومآ  شرتسگ  هب  دـهعت  .تشاد  یپ  رد  ار  ییاه  يراوشد  اه و 

زا يرایـسب  ترجاهم  زاس  هنیمز  دوخ ، نارتخد ، هژیو  هب  نازومآ  شناد  دادعت  شیازفا  رد  تبثم  رایـسب  ياهدرواتـسد  اب  دندوب ، هدمآ 
تکرح هب  رد  یناوتان  بالقنا و  لوا  لاس  هد  رد  نردم  همانرب ي  دوبن  اما  دش ، نادـنزرف  لیـصحت  همادا ي  يارب  رهـش  هب  اه  هداوناخ 

یلالد ياه  تیلاعف  تراجت و  شخب  ریز  يارب  ار  تیلاعف  هنیمز ي  هدـنزخ  تروص  هب  جـیردت و  هب  يدـیلوت  ياـه  شخب  ندروآ  رد 
نیا نارادفرط  روضح  هب  هجوت  اب  دوب و  رت  هاتوک  نامز  رد  رتشیب  هچ  ره  دوس  تشاد ، تیمها  تراجت  شیارگ  رد  هچنآ  .دومن  هدامآ 

ياه نامزاس  تلود و  رد  هاگدید 

69 ص :

زا دعب  راثآ  زا  ناوت  یم  ار  هعماج  رد  یعامتجا  یناماسبان  هک  تسا  رظن  نیا  رب  هاگشناد  رایداتسا  سانشناور و  ییادف ، دیرف  . 154 - 1
خر هعماج  رد  یشکرسمه )  ) مرج عون  نیا  هک  دنوش  یم  ثعاب  دنراد ، شقن  یناماسبان  نیا  رد  هک  يرایـسب  لماوع  تسناد و  گنج 

(. ص 6 ، 1380  / 3 هبنش 19 /  هرامش ي 186 ، یگتسبمه ، همانزور ي   ) .دهد
ص 9. ، 1378  / 12  / 25 هرامش 79 ، حتف ، همانزور ي  . 155 - 2

 - صص 263 ناتسمز 1377 ، لوا ، هرامش  نیتم ، همانشهوژپ  بالقنا ،» تاعلاطم  هزوح ي  ینونک  تیعضو  ، » یتمـس يداه  . 156 - 3
.262
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 . (1) .دش » اهدمآرد  ییالقع  عیزوت  هب  تبسن  ییانتعا  مک  نآ ، دنیآرب  نآ ، هب  هتسباو 

: تسا رواب  نیا  رب  اهنآ  ياوزنا  يداصتقا و  هصرع  رد  نانز  یعامتجا  تیعقوم  شقن و  رب  تالوحت  ریثأت  هرابرد  هدنسیون 

شقن دروم  رد  هعماج  مکاح  هاگدـید  رت  هدرتسگ  يراذـگریثأت  گنج و  زاغآ  يداصتقا ، تالکـشم  يدـیلوت ، ياه  شخب  تارییغت  »
ار يرییغت  چیه  نآ  يدـعب  تالوحت  راک و  نیناوق  هچ  رگ  .دـنار  هیـشاح  هب  يداصتقا  ياه  تیلاعف  هصرع ي  زا  ار  اهنآ  نانز ، بسانم 
هدـنبیز ي يرـسمه  يردام و  شقن  هک  دوب  هتفرگ  رارق  نیا  رب  زاـس  ینوگرگد  نارود  رکفت  اـما  درک ، یمن  داهنـشیپ  ناـنز  دروم  رد 
رد راد  هناخ  نانز  مهـس  هجیتن ، رد  .درپس  روآ  نان  نادرم  هب  دیاب  ار  یمومع  ياضف  تسا و  نانآ  روضح  بسانم  هناخ  ياضف  نانز و 

.دومن یط  ار  یلوزن  دنور  لغاش  نانز  مهس  هک  یلاح  رد  دنام ، یقاب  تباث  رتالاب  هلاس و  هد  نانز  لک  زا  دصرد  مقر 69  رب  هرود  نیا 
رد لغاش  نانز  مهس  بیترت ، نیمه  هب  دصرد و   2 هب 8 /  دصرد   9 رتالاب 12 /  هب  هلاس  هد  نانز  لک  رد  لاعف  نانز  مهس  هرود  نیا  رد 

 . (2) .تفای » شهاک  دصرد   9 هب 8 /  دصرد   8 مقر 13 /  زا  روشک  لاغتشا  لک 

سپ ناریا  رد  یتسینیمف  راتفگ  رد  ییارگ  عقاو   » ناونع اب  ینییان  یلالج  ابیز  هلاقم ي  رد  نانز  لئاسم  تیولوا  شهاک  رب  گنج  ریثأت 
: تسا هدمآ  بالقنا » زا 

لاح نیع  رد  يو   (3) .تساک » نانز  لئاسم  هلمج  زا  یعامتجا  لئاسم  هب  یگدیسر  تیولوا  زا  نآ ، زا  یـشان  لئاسم  گنج و  عوقو  »
زا دش  یم  ثحب  نآ  هرابرد ي  دیاب  نانز  لئاسم  هزوح ي  رد  هک  یـساسا  لئاسم  ات  دش  یلماع  گنج  زا  یـشان  طیارـش  : » دسیون یم 

عوقو اب  هک  یتاعوضوم  هعماـج و  رد  ناـنآ  تکراـشم  موادـت  روضح و  یگنوگچ  زین  هداوناـخ و  رد  ناـنز  تیلوئـسم  شقن و  هلمج 
رد دـش و  راکـشآ  زراب  وحن  هب  رگید  يوس  زا  گنج  رد  ناـنز  تکراـشم  هوحن ي  زین  ییوس و  زا  ههبج  رد  نادرم  روضح  گـنج و 
زا یشخب  یتخانـش  هعماج  ییا  هیرظن  ساسارب   (4) .دـش » رکفت  زا  يرگید  هلحرم ي  دراو  نانز  ياه  شبنج  گـنج  زا  سپ  عومجم 

گنج یفنم  تاعبت  هلمج  زا  یفلتخم  لماوع  هب  ریخا  یعامتجا  ياه  نارحب  اه و  هدیدپ 

70 ص :

ص 16. نمهب 1379 ، هعماج ، هشیدنا ي  همانهام ي  هتفای ،» اقترا  تاراظتنا  ناریا ، نانز  ، » بلط يداش  هلاژ  . 157 - 1
.نامه . 158 - 2

هرامـش 16، وگو ، تفگ  همانلـصف ي  بـالقنا ،» زا  سپ  ناریا  رد  یتسینیمف  راـتفگ  رد  ییارگ  عقاو  ، » ینییاـن یلـالج  اـبیز  . 159 - 3
ص 28. ناتسبات 1376 ،

.نامه . 160 - 4
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هکنیا هب  هراـشا  اـب  يرگید  لـیلحت  رد  .دوش (1)  یم  راکـشآ  اجیردـت  گنج  مامتا  ناـمز  زا  لاـس  هد  تشذـگ  اـب  هک  دراد  یگتـسب 
هدش هتـشون  دراد  دوجو  ییاه  تیدودحم  هنیمز  نیا  رد  زونه  زین  گنج  زا  سپ  دـش و  یمن  نایب  گنج  نامز  رد  یعامتجا  تابلاطم 

: تسا

اهدیاب نیا  زا  يرایـسب  دمآ و  دوجو  هب  گنج  زا  دعب  مزال  یگنهرف  تالوحت  تفرگ و  لکـش  یتوافتم  تاعقوت  گنج  مامتا  زا  دعب  »
ود یفرط  زا  دش ، رتشیب  یگدنز  زا  مدرم  تاعقوت  هجیتن ي  رد  هدادن و  تسد  زا  ار  دوخ  ییاراک  تسا ، مکاح  مه  زونه  هنافسأتم  هک 

 . (2) .دمآ » دوجو  هب  یشرگن  قیمع  توافت  بالقنا  زا  لبق  بالقنا و  زا  دعب  لسن 

نارود رد  یلو  تشاد  دوجو  گنج  هرود ي  رد  هک  اه  تقادـص  یتسرد و  یتسار ، نتفر  تسد  زا  هعماج (3) و  رد  اه  شزرا  لیلقت 
رد هک  یلم  قافو  شهاک  روشک (5) و  ناوج  لسن  هدـنیآ ي  زا  ینارگن  یعامتجا و  طباور  بیرخت  تفر (4) و  تسد  زا  یگدنزاس 

هزوح رد  ار  يدیدج  ياه  شلاچ  تسا و  هدـننک  نارگن  نونکا  مه  تفاین (6)  موادـت  گنج  زا  سپ  یلو  تشاد  دوجو  گنج  نامز 
.تسا هدروآ  دوجو  هب  یگنهرف  ي 

تالوحت و يریگ  لکـش  اب  نآ  ياهدـمایپ  تاریثأت و  گنج و  نایم  هک  دـهد ، یم  ناشن  تاـیرظن  اـه و  لـیلحت  هب  یلاـمجا  یهاـگن 
یتبسن درک ، زورب  دادرخ 1367  مود  رد  يروهمج  تسایر  تاباختنا  زا  سپ  هک  یعامتجا  ياهراتفر  هجیتن ، رد  تابلاطم و  شیادـیپ 

لکـش هب  اهنت  تسا و  هدـشن  ماجنا  يزادرپ  هیرظن  اب  هارمه  مزال  ياه  یـسررب  تاـعلاطم و  هنیمز  نیا  رد  لاـح ، نیع  رد  .دراد  دوجو 
نیا نونکا  مه  دش و  حرطم  لئاسم  یگنهرف  یـشزرا و  ياهدرکیور  اهدرواتـسد و  رب  هیکت  اب  فلتخم  ياه  تبـسانم  رد  هدـنکارپ و 

اه و يریگ  میمـصت  دقن  اب  نآ  داعبا  زا  یـشخب  مشـش  سلجم  تاباختنا  ماگنه  هب  هک  تسا  هدش  لیدبت  يدیدج  نامتفگ  هب  درکیور 
حتف زا  سپ  نآ  همادا ي  گنج و  تیریدم  هوحن ي 

71 ص :

ص 2. رهم 1379 ،  18 تلاسر ، همانزور ي  تینما ،» ساسحا  موهفم و  یسایس : هلاقمرس ي  ، » مدقم نژیب  . 161 - 1
ص 5. ، 1379  / 7  / 9 لوا ، هرامش  یندم ، هعماج ي  همان ي  هتفه  ینیسح ، نسح  . 162 - 2

ص 7. ، 1379  / 6  / 23 ون ، تایح  همانزور  يوسوم ، نیسحریم  . 163 - 3
ص 1. ، 1379  / 11  / 5 يرهشمه ، همانزور  نادنمرنه ، زا  لیلجت  مسارم  رد  ینارنخس  مالسالا ز م  تجح  . 164 - 4

ذخام 109. . 165 - 5
هژیو ي سکلت  ، 1379  / 11  / 16 مق ، رد  رجف  ههد ي  مسارم  یمتاخ ، اضردمحم  تکراشم ، ههبج ي  لک  ریبد  ینارنخـس  . 166 - 6

.ناریا یمالسا  يروهمج  يرازگربخ 
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 . .دش (1) راکشآ  رهشمرخ 

یلو تسا  هتشاد  یعیسو  داعبا  گنج  هک  انعم  نیدب   (2) دنرگن ؛ یم  يدعب  کی  هیوس و  کی  گنج  هب  نونکا  مه  دـسر  یم  رظن  هب 
؛ تسا هدش  هتـشون  هجوت و  عوضوم  نیا  هب  وگو  تفگ  همانلـصف ي  رد  .دوش  یم  حرطم  نآ  یـسایس  ای  یـشزرا  یگنهرف و  دـعب  اهنت 

يا هرود  .تسا  لزلزت  دیدرت و  زا  ینالوط  ياه  هرود  نتـشاذگ  رـس  تشپ  رد  گنج  نیا  شقن  دوش  یم  هتخادرپ  نادـب  رتمک  هچنآ  »
عافد ییاناوت  ینعی  شا  يدوجو  لوصا  نیرت  یناینب  زا  یکی  هب  دوخ  رواب  هب  جـیردت  هب  یناریا  ناریا و  نآ ، لـالخ  رد  هک  هلاـس   150
کی رد  نآ ، هاگ  یب  هاگ و  باتزاب  ینافرع و  هبرجت ي  یعون  هب  نآ  لیلقت  هراـبرد ي  سپـس   (3) .تفای » تسد  دوخ  تیدوجوم  زا 

ياهدروخ دز و  رد  نآ  فلتخم  بناوج  زا  يا  هبنج  هب  یـسایس  ياه  هورگ  زا  یخرب  هدافتـسا ي  يرنه و  یبدا و  ییامزآ  عبط  هتـشر 
يدرکیور گنج  لابق  رد  يراج  یمـسرریغ  یمـسر و  ياهدرکیور  لصحام  : » تسا هدـش  يریگ  هجیتن  هراشا و  یـسایس  رذـگدوز 

 . (4) .دنک » کمک  گنج  هبرجت  میمعت  موادت و  هب  هک  تسین 

 - یـسایس هنحـص ي  رد  دـیدج  لسن  روضح  یعامتجا و  تالوحت  هب  هجوت  اـب  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  ثحب  نیا  ناـیاپ  رد 
روشک و یعامتجا 

72 ص :

dicourse ای نامتفگ  دـیوگ : یم  نامتفگ  دروم  رد  تردـق  شناد و  وکوف : لـشیم  باـتک  هدنـسیون ي  ناریمـض  رتکد  . 167 - 1
رتسب رد  تردـق  نیا  ندـش  هنیداهن  دوش و  یم  نیجع  تردـق  اب  دـنک و  یم  ادـیپ  ینابز  رولبت  یتقو  ییاناد  ياـه  يدـنب  لکـش  ینعی 

(. ص 44 نابآ 1379 ، رهم و  ، 36 هرامش 37 -  یعامتجا ، مولع  هام : باتک  کن  ( ؛ دیآ یم  دوجو  هب  صاخ  ینامز 
( بولطمان  ) هایـس لئاسم  یگنج  ره  هکنیا  رب  ینبم  دراد ، دوجو  يرگید  رظن  گنج  هب  تبـسن  هبناج  کی  درکیور  دـقن  رد  . 168 - 2
گنج و تشپ  ثداوح  یخرب  هب  اـهنت  يا  هدـع  یلو  تسا ، راذـگریثأت  هک  دراد  دوجو  یتاـقافتا  ثداوح و  یعاـفد  ره  رد  دراد ، مه 

گنهرف نیا  مینیب  یم  هک  ناـنچ  دـندرک ، گرزب  ار  اـهنیا  هتـشاذگ و  تسد  دـیآ ، یم  شیپ  هک  یثداوح  گـنج و  زا  دـعب  تاـقافتا 
همانزور اب  وگو  تفگ  هکف ، هیرـشن  ریبدرـس  يدابآدواد ،  ) .تسا زورما  گنهرف  هصرع ي  رد  هبلغ  لاح  رد  ام ، هعماـج ي  رد  نونکا 

(. ص 6 ، 1379  / 8  / 1 تلاسر ،
.3 صص 4 -  راهب 1378 ، هرامش 23 ، وگو  تفگ  همانلصف ي  وگو ،» تفگ  باب  ، » یفقث دارم  . 169 - 3

.نامه . 170 - 4
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گـنج و هبرجت  هب  شرگن  هوحن ي  رب  یتاریثأـت  هچ  نآ  قیمعت  دـنور و  نیا  شرتسگ  گـنج ، هب  دـیدج  ياـهدرکیور  يریگ  لـکش 
؟ تشاد دهاوخ  نآ  ياهدرواتسد 

73 ص :
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گنج يداقتنا  نامتفگ 

هراشا

زا سپ  یلو  .دمآ  دوجو  هب  گنج  نارود  رد  نمشد  اب  هلباقم  يارب  یعامتجا و  جیسب  ترورض  لیلد  هب  یـسامح  یـشزرا -  نامتفگ 
یتیعقاو نونکا  مه  دـش و  نآ  نیزگیاج  يداقتنا  نامتفگ  اجیردـت  ضراوع ، یخرب  ندـش  راکـشآ  تاباهتلا و  نتـسشنورف  اب  گنج ،

خیرات رد  : » دسیون یم  اه  گنج  خیرات  هشقانم  يریگ  لکـش  هرابرد  یخیرات  یماظن و  لئاسم  ناققحم  زا  یکی  .تسا  راکنا  لباقریغ 
لاثم يارب  .دشابن  هشقانم  ثحب و  دروم  یماظن  ظاحل  زا  هک  تفای  ناوت  یم  ار  يدروم  رتمک  ناهج ، یماظن  ياهدروخرب  اه و  گنج 

(1) .تسور » هبور  هدـشن  لح  ثحابم  زا  یهوبنا  اب  زونه  هدـنام ، هدـشن  ثحب  موتکم و  نآ  زا  يا  هتکن  رتمک  هک  یناهج  مود  گنج 
یسایس يربهر  دروم  رد  ییاهرظن  فالتخا  اب  ثحب  نیا  : » دنک یم  هفاضا  ناریا  اب  نآ  هسیاقم ي  لئاسم و  نیا  هب  هراشا  اب  سپس  يو 

رادروخرب دوخ  هرود ي  رد  شناد  عجارم  نیرت  یلاع  تروشم  زا  کی  ره  هک  تسا  مود  یناهج  گـنج  رد  ریگرد  نیفرط  یماـظن  و 
زا ار  زیچ  همه  ابیرقت  یلیمحت  گنج  کی  اب  ییورایور  رد  هک  هدرتسگ  بالقنا  کی  زا  هدـمآرب  تالیکـشت  هب  دـسر  هچ  اـت  دـندوب ،
زا یبناوج  ندرب  لاؤس  ریز  گنج و  ثحب  : » دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  شـسرپ  دقن و  موادت  هب  سپـس  يو   (2) .درک » عورش  رفص 
 . (3) .ددرگ » فقوتم  اهنآ  حرط  زا  علطم  حالصیذ و  تاماقم  تابانتجا  اب  هک  تسین  یعوضوم  دراد و  نایرج  یهاوخن  یهاوخ  نآ ،

74 ص :

.30 صص 31 -  راهب 1378 ، هرامش 23 ، وگو ، تفگ  همانلصف  گنج ،» يراگن  خیرات  ، » تایب هواک  . 171 - 1
.نامه . 172 - 2
.نامه . 173 - 3
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زا شسرپ  نیا  هب  خساپ  تسا ؟ يا  هدیدپ  عون  هچ  اساسا  يریگ ، لکش  ياه  هنیمز  لماوع و  زا  رظن  فرص  گنج  هب  يداقتنا  نامتفگ 
ققحت نآ و  یتدـیقع  یـسایس -  تیهاـم  هب  هجوت  اـب  قارع  ناریا و  گـنج  اریز  دراد ؛ تیمها  يداـقتنا  ناـمتفگ  تخانـش  ثیح  نیا 

، نآ مامتا  زا  سپ  یهاتوک  هلصاف ي  رد  سدق ، يدازآ  ای  البرک  هب  ندیسر  نوچمه  ییاه  نامرآ  فادها و  دوجو  تداهش و  موهفم 
چیه قارع  ناریا و  نایم  تسا و  قارع  میژر  رایتخا  رد  ناریا  ناریسا  زا  یـشخب  زونه  هک  تسا  یطیارـش  رد  نیا  .دوش  یم  دقن  نینچ 

، دنتـشاد تکراشم  گنج  رد  هک  هعماج ، فلتخم  راشقا  زا  یعیـسو  شخب  نیا ، رب  هوـالع  تسا ، هدـشن  اـضما  یحلـص  دادرارق  هنوگ 
سپ .دـنراد  روضح  یعامتجا  یـسایس -  تایح  هصرع ي  رد  زونه  ادهـش  هداوناـخ ي  اـی  زاـبناج  هدازآ و  هدـنمزر ، ناونع  اـب  زورما 

یعامتجا یگنهرف -  تیعضو  رد  ینوگرگد  ایآ   (2) (1) تسا ؟ هدمآ  دوجو  هب  ینامتفگ  لوحت  نیا  هنوگچ 

75 ص :

ص 2. ، 1379  / 12  / 21 زورما ، نارود  همانزور ي  (، 2  ) تشذگ هچنآ  هلاقمرس : . 174 - 1
لاس رب  نآ ، ياه  هنیمز  هک  تفرگ  لکـش  گنج  ربارب  رد  يدـیدج  راتفگ  گـنج  زا  سپ  دـیوگ : یم  یـشاک ، اـضرمالغ ، . 175 - 2

يانبم رب  اقیقد  یگدـنزاس ، هرود ي  راتفگ  گنج ، نایاپ  اب  تسا ؛ یکتم  تشاد ، نایرج  گنج  هک  ینامز  رد  1365 و  ياه 1366 - 
رد نتسشن  گنج و  راتفگ  زا  لودع  يانبم  رب  ار  يراتفگ  شخرچ  کی  یمشاه  ياقآ  ینعی  تفرگ ؛ لکـش  هیـشاح  رد  راتفگ  نیمه 

شیب مک و  هک  دینیب  یم  دمآ  نادیم  هب  یمـشاه  ياقآ  هک  یلوا  ياه  لاس  رد  هک  دوب  نیا  نآ ، .داد  نامزاس  يا  هیـشاح  راتفگ  نیمه 
نامه رد  ناشیا  .دنتـشاد  یهجوت  لباق  شیب  مک و  كرحت  تردق و  دنتخیگنارب و  يرایـسب  دیما  دندش و  هجاوم  يا  هدرتسگ  لابقا  اب 
.دوب گنج  راتفگ  مه  نآ  درب و  هیـشاح  رد  ار  راتفگ  کی  یمـشاه  ياقآ  نیاربانب ، داد و  یم  ار  يا  هزاـت  ياـیند  دـیون  لوا  هرود ي 
راتفگ رد  هدرورپ  ياهدامن  یخرب  زیمآریقحت  نحل  اـب  درک و  ینارنخـس  یمـشاه  ياـقآ  هک  دوب  هتـشذگن  گـنج  زا  رتشیب  هاـم  دـنچ 

امـش یمـشاه  ياقآ  لوا  هرود ي  رخاوا  هب  ندش  کیدزن  اب  اما  .مهلاثما  ندیـشوپ و  سابل  هوحن ي  دـننام  تفرگ ، ریقحت  هب  ار  گنج 
هب عقاو  رد  راتفگ ، مود  هقلح ي  نیا  .دوش  یم  هتخاس  ینید  يرکفنـشور  لفاحم  رد  هک  دـینیب  یم  هیـشاح  رد  ار  يرگید  راتفگ  کی 

شلاـچ ، » یـشاک اـضرمالغ   ) .داد رارق  بـالقنا  تیاور  دـقن  یناوخزاـب و  ار  دوخ  نوناـک  یگدـنام ، بقع  هعـسوت و  زا  ثحب  ياـج 
(. ص 21 تشهبیدرا 1380 ، نیدرورف و  مراهچ ، هرامش  باتفآ ، همانهام  «، تاباختنا رد  حانج  ود  نامتفگ 
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هب رظن  تسا ؟ هتـشاد  ریثأت  یللملا (1)  نیب  يا و  هقطنم  تارییغت  یلیمحت و  گـنج  ناـیاپ  اـیآ  تسا ؟ هدـش  رجنم  یناـمتفگ  لوحت  هب 
یتیعمج يراتخاس -  تالوحت  نازادرپ  هیرظن  زا  یخرب  اذل  .دراد  یشزرا (2)  یشرگن و  یلوحت  يداقتنا  نامتفگ  يریگ  لکش  هکنیا 

هتـشذگ و ياهراجنه  تاداقتعا و  اهرواب و  دسر  یم  رظن  هب  .دـنیوگ  یم  نخـس  نآ  شقن  زا  دـنمان و  یم   (3) یتیعمج » بالقنا   » ار
بلاق لوصا و  بوچراچ  رد  رگید  گنج  بالقنا و  هب  تواضق  هاگن و  .تسا  هتفای  یـسیدرگد  یعون  تامیمـصت ، تارکفت و  ینابم 

رد هتـشذگ  یـشیدنازاب  نایم ، نیا  رد  .تسا  هدـمآ  دوجو  هب  يداقتنا  تلـصخ  اب  يدـیدج  ياه  بوچراچ  هکلب  تسین  نیـشیپ  ياـه 
.تسا هداد  شرتسگ  ار  يداقتنا  نامتفگ  هزوح ي  اضف و  يریگ ، میمصت  یتیریدم و  یگنهرف ، یسایس  داعبا 

رثؤم لماوع  اه و  هنیمز 

هراشا

هدوب رثؤم  فلتخم  لماوع  دـسر  یم  رظن  هب  قارع  ناریا و  گنج  هرابرد  يداقتنا  نامتفگ  يریگ  لکـش  رب  رثؤم  هیلوا ي  یـسررب  رد 
: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  نآ  زا  یشخب  هک  تسا 

گنج تیهام  رهوج و 

گنج و ياه  هنیزه  شریذپ  گنج  تاباهتلا  .تسا  بیرخت  مادهنا و  نتشک و  فده  اب  یماظن  رازبا  روز و  زا  هدافتـسا  گنج  رهوج 
نیمه هب  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  تلم  هعماج و  کی  ياـقب  تیدوجوم و  گـنج  اریز  دوش ؛ یم  بجوم  ار  یناـشفناج  يارب  یگداـمآ 

رس گنج  رابغ  درگ و  نتـسشنورف  زا  سپ  هک  دراد  يدایز  رایـسب  تاعبت  گنج  لاح ، نیع  رد  .دریذپ  یم  مومع  نآ  هنیزه ي  لیلد ،
نیا هشیر ي  هب  هجوت  أشنم  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  یتالکـشم  اه ، هنیمز  زا  یخرب  رد  یناسنا  يداـصتقا و  تاراـسخ  .دروآ  یم  رب 

هب هلمح ي  نآ و  هنماد ي  شرتسگ  نآ و  یسایس  یتدیقع -  تیهام  لیلد  هب  قارع  ناریا و  گنج  رد  .دوش  یم  تالضعم 

76 ص :

.نامه . 176 - 1
ص 131. ، 1380 نارهت ، هشیدنا ، گنهرف و  تاراشتنا  یشزرا ، تالوحت  یسانش  هعماج  یعیبر ، یلع  . 177 - 2

.نامه . 178 - 3
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.دراد يرتشیب  تاعبت  هک  تسا  یهیدب  لاس ، تشه  تدم  هب  یتفن  تاسیسأت  يداصتقا و  ياه  تخاسریز  تاسیسأت ، مادهنا  اهرهش و 
هیاس نآ  ناگدنریگ  میمـصت  اکیرما و  هعماج ي  رب  نانچمه  لاس ، لهچ  زا  شیب  تشذـگ  زا  سپ  مانتیو  اب  اکیرما  گنج  ياهدـمایپ 

اب گنج  مامتا  هوحن ي  تاظحالم ، نیا  رب  هوالع  .تفریذـپ  گنج  دـننامه  ار  گـنج  تاـعبت  تیعقاو  دـیاب  نیارباـنب ، .تسا  هدـنکفا 
رثؤم لماوع  زا  گنج ، فادها  زا  یخرب  نتفاین  ققحت  قارع و  ثعب  میژر  مادص و  یسایس  تایح  موادت  همان ي 598 و  عطق  شریذپ 

.دشاب یم  گنج  ياهدادخر  تامیمصت و  تیریدم ، هوحن ي  هب  يداقتنا  شرگن  رد 

گنج زا  سپ  یگنهرف  يداصتقا و  تالوحت 

داهن ياج  رب  یتاریثأت  لمع  رد  نآ ، ياه  هصخشم  تیهام و  لیلد  هب  يراد  هیامرس  درکیور  اب  گنج  زا  سپ  يداصتقا  ياه  تسایس 
ياهدوبمک یخرب  هک  یلاح  نیع  رد  دش ، ماجنا  يداصتقا  لیدعت  ياه  تسایـس  مان  هب  هچنآ  .تسا  ریذپان  ناربج  تفگ  ناوت  یم  هک 

نآ تیهام  لیلد  هب  دروآ ، دوجو  هب  روشک  يداصتقا  دشر  هعسوت و  يارب  یـساسا  ياه  تخاسریز  درب و  نایم  زا  ار  گنج  زا  یـشان 
گنهرف شرتسگ  یعامتجا ، تلادع  ندش  شودـخم  یتاقبط و  فاکـش  شیازفا  .داهن  ياج  رب  يدایز  یعامتجا  یگنهرف -  تاریثأت 

، دـمآرد بسک  رد  دـیدج  گنهرف  ندرک  هنیداهن  يداصتقا ، یعامتجا و  یـسایس ، تابـسانم  هیلک ي  رد  دوس  تلاصا  و  ییوجدوس ،
گنج زا  سپ  ههد  یگنهرف  يداـصتقا -  ياـه  تسایـس  رگید ، يرایـسب  روشک و  یتیریدـم  يرادا و  راـتخاس  رد  باـصتنا  هوـحن ي 

اهراتفر تامیمصت و  اه و  تسایس  هب  داقتنا  شرتسگ  ياه  هنیمز  يداصتقا ، هعـسوت ي  یگنهرف  یعامتجا -  تاباهتلا  نارحب و  .تسا 
رد دیدج  ياه  هشیدنا  يراکفا و  هزوح  رد  يداقتنا  نامتفگ  هکنآ  زا  شیب  درک  دـیکأت  ناوت  یم  حیـضوت ، نیا  اب  .دروآ  دوجو  هب  ار 

ماجنا يداصتقا  هعسوت  ترورض  ناونع  تحت  هک  یتامیمصت  اه و  تسایس  اب  نآ ، یملع  ياه  هنیمز  دبای ، شرتسگ  تاعوبطم 
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رد رییغت  یـشزرا و  یفاکـش  نآ  لصاح  دش و  داجیا  يوهام  توافت  هتـشذگ  اب  اهراتفر  لوصا و  زا  يرایـسب  رد  دمآ و  دوجو  هب  دش 
ماو تفایرد  يراذگ  هیامرس  زا  یمیظع  مجح  : » تسا هدمآ  هنیمز  نیا  رد  یشزرا  تالوحت  یـسانش  هعماج  باتک  رد  .دوب  اه  شرگن 

فلتخم ياه  هیـال  رد  ار  تـالوحت  زا  یجوم  هعماـج  هرکیپ ي  هب  گـنج  زا  سپ  هلـصافالب  اـه  هیامرـس  نیا  قیرزت  یجراـخ و  ياـه 
ياهالاک دورو  هب  رجنم  اهاتـسور  هب  زاگ  قرب و  لاـقتنا  تفرگ ، ینوزف  اهرهـش  هب  اهاتـسور  لاـصتا  تعرـس  .دروآ  دـیدپ  یعاـمتجا 
یفرصم تاغیلبت  .دش  نوگرگد  گرزب  ياهرهش  هرهچ ي  .دیدرگ  هریغ  یگنر و  نویزیولت  زاگ ، یقربوراج ، لاچخی ، دننام  سکول 

فاکش زا  یمئالع  لیلد  نیمه  هب  .تفرگ و  ياج  رهش  راوید  رد و  رب  هرابکی  هب  دوب  سونأمان  هداعلا  قوف  مدرم  يارب  نامز  نآ  ات  هک 
 . (1) .دش » ادیوه  یشزرا 

لسن ود  نایم  فاکش  ناوج و  لسن  شیادیپ 

تابث هب  یبایتسد  اب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  داهن و  یم  رـس  تشپ  ار  بالقنا  گنج و  راوشد  ههد ي  ناریا  هعماـج ي  هک  یلاـح  رد 
دیدـج لسن  اجیردـت  دیـشیدنا ، یم  گنج  ياهدـمایپ  راثآ و  ندرک  فرطرب  هب  روشک  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  نیمأت  یـسایس و 

رد رارقتـسا  اهرهـش و  ناراب  کشوم  اهنت  گنج  زا  دیدج  لسن  .تشاذـگ  اپ  روشک  یعامتجا  یـسایس -  تایح  هصرع ي  هب  بالقنا 
تالوحت اب  لسن  نیا  یلمع  هبرجت ي  نیاربانب ، .دوب  هدرک  هدهاشم  ار  ارسا  يدازآ  اهدعب  اهرهش و  رد  ادهش  هزانج ي  عییشت  رگنس و 

.داد لکش  ار  دیدج  لسن  تیوه  نآ  ياهدمایپ  راثآ و  هک  دش  هارمه  ییداصتقا 

یلو تسا  هتفرگ  لکـش  بالقنا  گنج و  نارود  رد  لسن  کی  تیوه  .دـنراد  روضح  توافتم  لـسن  ود  هعماـج  رد  حیـضوت ، نیا  اـب 
هبرجت ي زا  دیدج  لسن 
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یتوافتم ياهراتفر  هجیتن  رد  توافتم  نابز  كاردا و  دوجوم ، هناـگود  تیوه  رثأتم (1)  نآ  زا  سپ  تالوحت  گنج و  زا  يدودـحم 
هب دراد ، يرگید  ياه  هتساوخ  تایبرجت و  درادن و  رطاخ  قلعت  هتشذگ  هب  نیـشیپ  لسن  دننامه  دیدج  لسن  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار 

.دنک یم  دقن  ار  نآ  تاعبت  هتشذگ و  لیلد  نیمه 

یعامتجا یسایس -  ياه  شلاچ  تالوحت و 

هژیو هب  هتشذگ  ههد ي  ود  هب  دش ، هراشا  البق  هک  نانچ  دراد  دوجو  ناریا  هعماج ي  رد  نونکا  مه  هک  یعامتجا  یـسایس -  تالوحت 
رد  70 ياه 75 -  لاس  لصاف  دـح  رد  يزیمآ  تنوشخ  ياه  شنکاو  اب  یعامتجا  نارحب  .تسا  طوبرم  يداصتقا  هعـسوت ي  گنج و 

.دروآ دوجو  هب  ار  يدایز  رایسب  ياه  ینارگن  دش و  عقاو  ...و  رهش  مالسا  زاریش ، نیوزق ، دهـشم ، هلمج  زا  روشک  ياهرهـش  زا  یخرب 
.داد هرهچ  رییغت  زیمآ  تملاسم  شور  اب  یـسایس  لکـش  هب  تنوشخ  شور  اب  یعامتجا  تروص  زا  دادرخ 1376  رد  هدش ، دای  نارحب 

رد دوجوم  يدـنب  بطق  اب  یـسایس  راتخاس  نایم  نینچمه  روشک و  یـسایس  راتخاس  رد  فاکـش  شیادـیپ  هب  یـسیدرگد  نیا  لصاح 
تردق هعـسوت ي  ظفح و  فدـه  اب  یـسایس و  تالداجم  بوچراچ  رد  گنج  زا  يداقتنا  نامتفگ  دـنور ، نیا  رد  .دـش  رجنم  هعماج 

هزوح ي هعماج ، اب  راتخاس  نایم  یـسایس و  راتخاس  رد  دوجوم  ياه  شلاچ  رگید ، ترابع  هب  .تسا  هتفای  قیمعت  شرتسگ و  یـسایس 
تالداجم نیا  داعبا  فلتخم  ياه  تبسانم  هب  داد و  شرتسگ  یگدنزاس  گنج و  بالقنا و  ثحب  هب  ار  یگنهرف  یسایس -  تالداجم 

.دش راکشآ 
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ياضف رد  روشک  ینونک  تیعمج  زا  دصرد  داتفه  زا  شیپ  دـسیون ؛ یم  یـشزرا  تالوحت  یـسانش  هعماج  باتک  رد  یعیبر  . 180 - 1
دنرادن و دوخ  ریمـض  رد  میقتـسم  روط  هب  بالقنا  يولهپ و  تموکح  زا  يریوصت  چیه  دنا و  هتفای  شرورپ  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ 
اب تسا ، ناوج  هوبنا  تیعمج  کی  یعامتجا  هورگ  نیا  .دـنراد  نس  لاـس  هدزون  اـت  هدزناـپ  زا  شیب  اـهنآ  زا  رفن  نویلیم  تفه  دودـح 

یگنهرف و ياضف  هتفای ي  شرورپ  مه  دنتـسه و  بالقنا  زا  سپ  دـلوتم  امامت  مه  هک  یناوجون  نارود  صاخ  تیدودـحم  قیـالس و 
(. 312 صص 313 -   ) .بالقنا زا  دعب  یسایس 
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ياه هنیمز  دیدج ، تیعـضو  اب  هلباقم  ترورـض  دش و  رجنم  یگنهرف  مجاهت  موهفم  شیادیپ  هب  یعامتجا  ياه  يراجنهان  زا  ینارگن 
رارق تکرح  نیا  نوناک  رد  ناگدنمزر  دش و  وگلا  گنج ، نارود  دـیدج ، درکیور  رد  .درک  داجیا  هعماج  رد  ار  یـسایس  یگنهرف - 
زاغآ ار  دوخ  ياه  شالت  نآ  ندش  شودـخم  زا  ینارگن  اب  دـندرک و  هیکت  سدـقم  عافد  نارود  ياه  شزرا  میهافم و  رب  دـنتفرگ و 
ياه لکشت  .دوب  گنج  نارود  يوگلا  زا  ماهلا  اب  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، یسدنهم  یلـصا  فده  دیدج  هلحرم ي  رد  .دندرک 
هعماج یبهذم  دارفا  زا  رتشیب  دـنا ، هدروآ  دوجو  هب  سدـقم  عافد  نارود  ياه  شزرا  گنهرف و  يایحا  يارب  ناگدـنمزر  هک  یفلتخم 
یشاک اضرمالغ  .دندش  تکرح  نیا  بذج  زین  ناوج  ياهورین  زا  یشخب  هکنیا  نمض  دنتـشاد  ار  ههبج  رد  روضح  هقباس ي  هک  دوب ،

: دسیون یم  نآ  يریگ  لکش  ياه  هنیمز  لئالد و  لیلحت  رد 

ياه شزرا  سابل  مه  اهرهش  هب  گنج  نایاپ  اب  هک  دوب  هجاوم  هدعو  نیا  اب  اهراب  دوخ ، هلاس ي  تشه  تمواقم  نایرج  رد  لسن  نیا  »
هیـشاح هب  هعفد  کی  دوب ، هدرک  يرادیاپ  گنج  ياه  ههبج  رد  لاس  تشه  هدعو ، نیا  اب  هک  ینایرج  .دـش  دـهاوخ  هدـناشوپ  گنج 

هرادا ي یللملا و  نیب  تابساحم  رد  تسا  نکمم  هک  دنرگن  یم  ینارگیزاب  ناونع  هب  اهنآ  هب  دیـسر  یم  رظن  هب  یتح  .دش  یم  باترپ 
هک نیا  يارب  یعامتجا  هورگ  نیا  مزع  .دوب  مه  ارجام  يوس  نآ  اما  دـننک ، یم  داجیا  لالتخا  ...و  يداصتقا  یعامتجا و  روما  ینالقع 

ینادنچ هبرجت ي  گنج  زا  هک  درک  یم  داجیا  دیدج  لسن  رد  یـشنکاو  زین  دنناشوپب ، گنج  هژیو ي  ياه  شزرا  سابل  هب  ار  اهرهش 
، دوشب ایهم  دادرخ  مود  هنحص ي  هکنیا  زا  شیپ  نیاربانب ، .درک  یمن  یشزرا  هموظنم ي  نیا  اب  يدایز  ینخـس  مه  ساسحا  تشادن و 
درادـن و اه  شزرا  نآ  زا  يا  هبرجت  هک  يدـیدج  لسن  هرود و  نآ  ياه  شزرا  گنج و  ياه  ههبج  رد  هدـش  هدرورپ  لسن  کـی  نیب 

 . (1) .دوب » هجاوم  یعامتجا  فرژ  لباقت  کی  تسا ، كانمیب  نارگن و  یشزرا  ماظن  نیا  ربارب  رد 

رییغت یـشزرا و  یلوحت  دـیدج ، لسن  شیادـیپ  هژیو  هب  یعاـمتجا  يراـتخاس و  تـالوحت  رثا  رب  دـسر  یم  رظن  هب  تاـظحالم  نیا  اـب 
دوجو هب  هعماج  رد  شرگن 
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.دروآ دوجو  هب  ار  درکیور  ود  نایم  شلاچ  دیدشت  يریگ و  لکش  هنیمز ي  رما  نیمه  دش و  شودخم  هتشذگ  اب  لاح  تبـسن  دمآ و 
رارق دقن  دروم  نآ  تاموزلم  هتـشذگ و  درکیور  رد  دش و  یم  لابند  ینونک  تیعـضو  دـقن  هتـشذگ و  زا  عافد  درکیور  کی  رد   (1)

.تفرگ یم 

دقن رایعم  موهفم و 

یم يوسنارف ، سانـش  هعماج  یلوزفام ، لشیم  .تسا  نساحم  بیاعم و  ندرک  مولعم  هرـسان ، زا  هرـس  ندرک  ادـج  دـقن »  » يوغل يانعم 
يرواد ندز و  نیمخت  ياـنعم  هب  هـک  دـیآ  یم   Kvinein یناـنوی هشیر  زا  ( Critigve  ) دقن .یـشزرا  يرواد  ینعی  دقن  : » دـسیون

یم زیاـمت  یعقاو  يرواد  یـشزرا و  يرواد  ناـیم  یلو  دـنام ، غراـف  يرواد  زا  ناوـت  یمن  يرثا  چـیه  رد  هک  یلاـح  رد  .تـسا  ندرک 
یخیرات يوغل و  يانعم  يوسنارف ، ناسانش  هعماج  زا  رگید  یکی  نروت ، نلآ   (2) .تسین » هداس  ود  نیا  نایم  توافت  مناد  یم  مرازگ ،

نیا دـقن  فدـه  : » تسا دـقتعم  دـقن  دربراک  دروم  رد  درانرب  دولک  .تسا  هتـسناد  توافتم (3)  رـصانع  ندرک  ادـج  ار  دـقن  هملک ي 
راـک نیا  یناـمز  هکلب  تسا  هتفرگن  تروص  یگرزب  فـشک  نآ  تاـبثا  ضرف  رب  اریز  مینک ؛ تاـبثا  ار  نارگید  تاهابتـشا  هک  تسین 

نیارباـنب عـقاو ، رد   (4) تسا »؟ هدوـب  هابتـشا  رد  صخـش  نـیا  هنوـگچ  مـیهد  ناـشن  هـک  تـشاد  دـهاوخ  رب  رد  يا  هدـیاف  مـلع  يارب 
نیا .دشاب  یم  صاخـشا  بیرخت  یفن و  زا  غراف  لوحت ، عوقو  ای  لمع  ماجنا  قطنم  اهراک و  زاس و  نییعت  يانعم  هب  دـقن  تاحیـضوت ،

ناشن حیضوت 

81 ص :

رد یبالقنا  ياهراتفر  تامیمـصت و  یـشزرا و  يداقتعا و  لئاسم  هلمج  زا  اه  هنیمز  مامت  رد  يداقتنا  نامتفگ  هکنیا  هب  رظن  . 182 - 1
رهاظ لاح  رد  نونکا  مه  هچنآ  تسا و  هدش  ماجنا  يداینب  لوحت  کی  دسر  یم  رظن  هب  اذل  تسا ، هتفای  شرتسگ  هتـشذگ  ههد ي  ود 
رییغت ار  نیـشیپ  ياه  بوچراچ  تابـسانم و  مامت  يداینب  رییغت  نیا  .تسا  لوحت  نیا  ياهدـمایپ  تاریثأت و  عقاو ، رد  دـشاب  یم  ندـش 

.دشاب یم  اه  هنیمز  مامت  رد  طلسم  دیدج و  راتفر  شرگن و  رکفت ، کی  هب  نآ  لیدبت  ییامندوخ و  یلاح  رد  نانچمه  تسا و  هداد 
، نارهت هشیدنا ، رهپس  هعومجم ي  رشن  ناهج ، زورما  نادنمشیدنا  اب  وگو  تفگ  مود ، دلج  نردم ،» دقن  ، » ولگبناهج نیمار  . 183 - 2
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.تسا مهم  رایسب  دقن  رد  شور  فده و  دهد  یم 

اهراک و اهزیچ و  نأش  هاگیاج و  كرد  يارب  شـشوک  ار  يداقن  دقن و  يرواد  اضر  دراد ؛ دوجو  يرگید  تایرظن  دـقن ، فیرعت  رد 
یم ادیپ  تبرق  لدع  كرد و  مهف و  اب  يداقن  دقن و  دنک  یم  دیکأت  لیلد  نیمه  هب  دـناد  یم  شا  یقیقح  ياج  رد  زیچ  ره  نداد  رارق 

 . .دنک (1)

مشش سلجم  تاباختنا  هناتسآ ي  رد  هچنآ  بالقنا و  دقن  هب  شنکاو  رد  روهمج ، سیئر  تقو  ییارجا  نواعم  یمـشاه ، دمحم  ياقآ 
هناققحم و یبایزرا  يانعم  هب  دـقن  : » تسا رواب  نیا  رب  دـقن  فیرعت  رد  دـش ، ماجنا  یناجنـسفر  یمـشاه  ياـقآ  تیـصخش  هراـبرد ي 

یـسررب لاقم  کی  رد  مه و  اب  تبثم  یفنم و  ياه  هبنج  هدیدپ  کی  دقن  رد  .تسا  یگدنزاس  حالـصا و  يارب  دقن  .دشاب  یم  دنتـسم 
دنیآرف دقن و  دیدج  ياه  شور  هب  يو   (2) .دوش » یم  هئارا  یفنم  ياه  هبنج  ندرب  نیب  زا  تبثم و  ياه  هبنج  تیوقت  هار  دنوش و  یم 

هتفگ هتشون و  دقن  ناونع  هب  اه  ینارنخس  زا  یضعب  ای  تاعوبطم  زا  یـضعب  رد  هچنآ  زورما  هنافـسأتم  : » دنک یم  حیرـصت  هراشا و  نآ 
 . (3) .تسا » بیرخت  هکلب  تسین  دقن  اعقاو  دوش  یم 

« درادـن دوجو  هدـنزاس  دـقن   » ناونع اب  يا  هلاـقم  یط  دـش  حرطم  یگدـنزاس  فدـه  اـب  دـقن  موهفم  هکنآ  زا  سپ  زود  همیخ  نسحم 
حالطـصا دنتـسین و  عمج  لباق  یگدنزاس  دقن و  : » دسیون یم  يو  .تخاس  نشور  ار  دقن  موهفم  زا  يرگید  دـعب  هک  داد  یتاحیـضوت 

دنک و یم  لمع  حطـس  رد  هراومه  کیروئت  يرگوفر  ای  هدنزاس  دقن  .تسا  ضقانتم  لاکیـسکوداراپ و  حالطـصا  کی  هدنزاس  دـقن 
هک نیمه  اما  دنک ، یمن  دقن  اساسا  دزاس و  یم  دقن  دروم  عوضوم  اب  ینعی  تسا ؛ هدنزاس  لیلد  نیمه  هب  .دور  یمن  قمع  هب  هاگ  چیه 
راک رس و  يرکف  هدیدپ ي  ساسا  هشیر و  ناینب و  اب  هکلب  تسین ، ور  هبور  یحطس  ياه  یتساک  اب  رگید  تفر  قمع  هب  حطس  زا  هاگن 

تیهام يور  زا  اساسا و  دقن  : » تسا دقتعم  هدنـسیون  دقن ، زا  فیرعت  نیمه  ساسارب   (4) .دزرل » یم  زین  راکفا  نآ  ندنازرل  اب  دراد و 
ار نآ  یناریو  هار  نیا  زا  تساه و  هشیدنا  نب  رد  ضقانت  فشک  هجوتم  دقن  .تسا  زادنارب  ناینب 
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رگناریو و تسا و  برخم  اساسا  دوش ، یم  ماجنا  راذـگرثا  یعمج و  تروص  هب  هک  ینهذ  لمع  کی  ناونع  هب  دـقن  .دـهد  یم  ناشن 
 . (1) .تسین » دقن  املسم  دشاب ، هچ  ره  نیا  زا  ریغ 

ررکم توعد  هب  دانتـسا  اب  شـسرپ  حرط  ترورـض  رب  نآ  ققحت  نازیم  بالقنا و  فادها  هب  هجوت  اب  يدبیم  لضاف  یقتدـمحم  ياقآ 
ره ینید  هفیظو ي  تحیـصن  دقن و  : » تسا دقتعم  دـنک و  یم  دـیکأت  یعامتجا  یعیبط و  زا  معا  اهدادـیور  مامت  رد  لقعت  يارب  نآرق 

دراو یتموکح  یـسایس و  ياه  هزوح  هب  دراذـگب و  رتارف  اپ  یقـالخا  يدرف و  هریاد ي  زا  دـیاب  تحیـصن  دـقن و  نیا  تسا و  یناـسنا 
دیاب .تسا  ندیـشخب  نتفگ  نخـس  تئرج  ار  سک  ره  نداد و  شرتسگ  ار  يداـقن  گـنهرف  هیحور و  هعماـج ، ندرک  ییـالقع  .دوش 

 . (2) .دنناشکب » دقن  هب  یملع  هاگن  اب  ار  هتشذگ  لاس  تسیب  لئاسم 

هتـشون تناک  نیا  زا  شیپ  دشاب ؟ یم  انعم  هچ  هب  تسا ، هدش  هتـسناد  دقن  دنیآرف  زا  یـشخب  لیلحت  نیا  رد  هک  هعماج  ندرک  ینالقع 
یم دوخ  تردـق  سیدـقت و  رابتعا  هب  هک  تلود  نید و  دریگ  رارق  يداقن  دروم  دـیاب  زیچ  همه  تسا و  يداقن  رـصع  اـم  رـصع  : » دوب

هک تفگن  اما  تسناد ، لقع  ار  يداقن  عجرم  تناک   (3) .دنزیگنا » یمرب  ار  لقع  نظءوس  رتشیب  دنوش  فرحنم  يداقن  نیا  زا  دنهاوخ 
نیا هب  نید  دـندرک و  هاگن  نید  هب  يدام  هدـید ي  اب  برغ  رد  .دـشاب (4)  فاعم  يداقن  زا  دـیاب  تسا و  تجح  داقن  لقع  مکح  ارچ 
دقن رد  لقع  رایعم  هک  یتروص  رد  .تسین  یهلا  تسا و  یـسیع  یـسوم و  يرـشب  هبرجت ي  نید ، دـندوب  دـقتعم  هک  دـش  دـقن  رطاـخ 

رد دش و  زاغآ  لقع  اب  نید  قابطنا  ترورض  نید و  دقن  اب  برغ  رد  هک  دوش  یم  یط  يریس  نامه  لمع  رد  دشاب ، داینب » دوخ  لقع  »
زج يرگید  داینب  ناملامعا  میبایرد  ام  یتقو  : » سوارتشاوئل هتفگ ي  هب  اریز  دـمآ ؛ دوجو  هب  مسیلیهین  یعون  دـش و  ینابرق  نید  لـمع 

 . (5) .مینک » لمع  مارآ  لد  اب  میناوت  یمن  تشاد و  میهاوخن  يداقتعا  لوصا  نیا  هب  رگید  درادن ، ام  دوخ  ياه  شنیزگ 

لکشم تسا و  هتفریذپ  تینالقع  ساسارب  ار  يداقن  ترورض  رابت  يولع  ياقآ 
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زا دراد  عوضوم  کی  هب  يدـیدش  یفطاع  یگتـسب  لد  ناسنا  یتقو  : » دـهد یم  حیـضوت  هنوگ  نیا  ار  یلمع  نینچ  ماـجنا  رد  دوجوم 
يارب دننک  یم  مه  ییادز  سدقت  الومعم  هک  ینالقع  هناداقن و  ياه  شور  يریگراک  هب  .دریذپ  یم  ریثأت  هدش  لعفنم  نآ ، يروآدای 

یفطاع و نتفرگ  هلـصاف  اب  رودقملا  یتح  يداقتنا و  ینالقع و  ار  زیچ  همه  هک  میا  هدینـش  ام  دوش  یم  لکـشم  عوضوم  نآ  یـسررب 
: دیوگ یم  ناریا  همانزور ي  اب  وگو  تفگ  رد  زین  يدبع  سابع  ياقآ   (1) .مینک » هعلاطم  یفرط  یب  اب  طقف 

ار نآ  عقاو  رد  دننک ، یم  سدقم  ار  هتشذگ  هک  اهنآ  .دش  کیدزن  نآ  هب  ناوتن  هک  هایس  ردقنآ  هن  سدقم و  هن  تسا  وبات  هن  هتشذگ  »
عافد و لباق  نآ  ياه  شخب  زا  يرایسب  تسین و  موکحم  هتشذگ  هکنیا  نمض  تسین ، سدقم  يا  هتشذگ  چیه  نوچ  دنا ، هدرک  دوبان 

سدقم هک  نازیم  نامه  هب  : » دنک یم  حیرـصت  دیکأت و  نامز  بوچراچ  رب  هتـشذگ  دقن  رایعم  رد  سپـس  يو   (2) .تسا » زیمآراختفا 
 . (3) .تسا » طلغ  زین  زورما  ياهرایعم  اب  هتشذگ  دقن  دشاب  یم  اطخ  هتشذگ  ندرک 

: دسیون یم  دـنک و  یم  هراشا  هتـشذگ  تاراختفا  ظفح  دـقن و  نایم  نزاوت  داجیا  ترورـض  هب  زین  تکراشم  همانزور ي  هلاقمرـس  رد 
کی همانراک ي  زا  زین  اه  تیقفوم  مدـع  ندرک  كاپ  تسا  مدرم  نآ  هب  ملظ  تلم  کـی  ياـه  تیقفوم  نتفرگ  هدـیدان  هک  ناـنچمه  »

رد تشاددای  نیا  رد   (4) .دراد » یساسا  یتیمها  لاح  هتشذگ و  دقن  لیلد  نیمه  هب  .تسا  راکشآ  یبیرف  دوخ  صخش  کی  ای  هعماج 
هک نانچمه  اریز  تسین ؛ هتشذگ  یفن  ینعم  هب  امازلا  مینک  یم  تبحص  هتشذگ  دقن  زا  هک  یماگنه  : » تسا هدمآ  دقن  موهفم  حیضوت 

يامنهار هتشذگ  زا  يزومآ  تربع  هکلب  تسا ، هعومجم  نآ  زا  یندشنادج  ءزج  اهنت  هن  درف  یتح  ای  تلم  کی  هتـشذگ ي  دش  هتفگ 
؛ دنشاب یم  دقن  نیا  لومشم  مه  اه  تیقفوم  هکلب  دش  دهاوخن  هدنسب  اه  تسکـش  هب  طقف  هتـشذگ  دقن  رد  .دوب  دهاوخ  هدنیآ  لاح و 

: هک دوش  یم  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  سپس   (5) .تسا » یبسن  يرما  مه  تیقفوم  اریز 

یمن کمک  تلم  کی  ياه  تیقفوم  یـسایس و  ثاریم  ظفح  هب  اهنت  هن  هتـشذگ  دـقن  نتـشاذگ  توکـسم  يارب  یـششوک  هنوگ  ره  »
تروص هب  ار  نآ  هکلب  دنک ،
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رد نآ  راثآ  گنج و  تیمها  رب  دیکأت  نمـض  يرگید  لیلحت  رد   (1) .دهد » یم  رارق  يدوبان  دیدهت و  ضرعم  رد  يا  هدـننک  نارگن 
« .درک شومارف  ار  هناسانـشراک  دقن  دیابن   » دوش یم  دیکأت  .تسا » هدش  مک  هناعاجـش  ياهرظنراهظا   » هکنیا رکذ  اب  هدنیآ ، ياه  لاس 

تـسا تموکح » مدرم و  هطبار ي  تایرورـض   » زا هک  هنانیب » عقاو  يریگ  هدرخ   » ای تاراختفا » رب  دیکأت   » زا معا  يدـید  ره  اب  دـقن  هب 
 . .دوش (2) هجوت  دیاب 

اب دنک و  یم  دیکأت  تایبرجت (3)  نیودت  يارب  هتشذگ  ياهدرکلمع  اهدادیور و  یبایزرا  رب  زین  یمالـسا  بالقنا  نیدهاجم  نامزاس 
شومارف داعبا  ریاس  گنج » یـسامح  ياه  هبنج  هصالخ  اه و  يروالد  اه ، يرگراثیا  حرط  زج  گنج  زا  دـعب   » هکنیا زا  فسأت  راهظا 

یب هدـنمزر و  رازه  اـه  هد  ناـج  تمیق  هب  هک  یلیمحت  یگنج  تاـیبرجت  هـک  هدـش  ببـس  یطیارـش  نـینچ  : » دـسیون یم  تـسا  هدـش 
گـنج و ياـه  هنیزه  ناـموت  دراـیلیم  اهدـص  صلخم ، زاـبناج  رازه  اهدـص  تیلولعم  وضع و  ضقن  اـهنآ ، ياـه  هداوناـخ  یتسرپرس 

 . (4) .درواین » راب  هب  ار  دوخ  رمث  هدش ، بسک  تراسخ  رالد  اهدرایلیم 

هعماج ي رد  راکشآ  ياهألخ  زا  یکی  گنج  نوماریپ  رظن  دقن و   » هکنیا گنج و  درگلاس  تبسانم  هب  زین  زورما  حبص  همانزور ي  رد 
هنحص میدقت  ار  دوخ  نادنزرف  نیرتدنمتریغ  نیرت و  فیرـش  هک  یتلم  يارب  : » تسا هدش  هتـشون  گنج  هبرجت ي  هب  هجوت  اب  تسام »

فلتخم ياه  هنحص  رد  تسکـش  يزوریپ و  ناونع  هب  هچنآ  يرگنزاب  رد  هک  تسوا  ملـسم  یعیبط و  قح  نیا  تسا ، هدرک  دربن  ياه 
رب قـیرط  نیا  زا  هدز و  گـنج  براـجت  زا  ییـالقع  یقطنم و  جاتنتـسا  جارختـسا و  هب  تسد  تسا  هدروـخ  مقر  هلاـس  تشه  گـنج 

هدیدپ هب  شرگن  رد  طیرفت  طارفا و  رب  سپـس  .دـنک » تردابم  نیرفآ  تسکـش  ياه  هداج  رییغت  ای  میمرت  يزوریپ و  ياه  هار  میکحت 
هتخادرپ اهنآ  يارب  ینارگ  ياه  هنیزه  ام  هعماج ي  هک  یبراجت  زا  هدافتسا  هب  یهجوت  یب  رب  دیفس  ای  هایـس  تروص  هب  یعامتجا  ياه 

.دنک یم  فسأت  راهظا  تسا 
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سیدق کی  هرهچ ي  زا  یتعیرـش  زورما  هک  دهد  یم  حیـضوت  ار  عوضوم  نیا  یتعیرـش  رتکد  هراودای ي  هسلج ي  رد  شورـس  ياقآ 
سک و چـیه  هک  تسا  هتفایرد  یکین  هب  ام  ناوج  لسن  : » دریگ یم  هجیتن  تسا و  هدـش  لیدـبت  ریذـپدقن  ییا  هرهچ  هب  هدـمآ و  نوریب 

ردقنآ دشکب  غیت  ریز  هب  ار  نازیزع  نیرتزیزع  رگا  یتح  دقن  نف  نتخومآ  .تسین  ارچ  نوچ و  قوف  دـقن و  قوف  هعماج ، رد  زیچ  چـیه 
یم هراشا  یبرغ  یـسارکومد  ماظن  تیزم  هب  دـقن و  دـنیآرف  هب  يو   (1) .دـبرچ » یم  نآ  لیلق  رـش  هب  نآ  ریثک  ریخ  هک  تسا  كراـبم 

 . (2) .دشاب » هتشاد  دوخ  نورد  رد  ار  لوحت  كرد  هنیمز  هک  تسا  یماظن  یسارکومد  : » دیوگ یم  دنک و 

نآ دنیآرف  لیلد  هب  دوش  هتفریذپ  ادتبا  رد  دنچ  ره  هک  تسا  ییاه  شور  فادـها و  هب  رظان  دـقن  دـسر  یم  رظن  هب  تاحیـضوت  نیا  اب 
هب تسا ؟ دقن  همزال ي  ییادز  سدقت  ارچ  هک  دنک  یم  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  ییادز  سدقت  اب  دقن  ندوب  هارمه  .دوب  دهاوخ  از  شنت 

لیلق رش  رب  دقن  ریثک  ریخ  حیجرت  رب  شورس  ياقآ  دیکأت  تسین ؟ یلمع  ییادز  سدقت  نودب  هک  دراد  یفادها  هچ  دقن  رگید ، ترابع 
.تشاد دهاوخ  لابند  هب  لیلق  رش  دقن ، هب  درکیور  نیا  ياهدمایپ  زا  یشخب  دهد  یم  ناشن  نآ 

هدنیآ لاح و  یهد  ناماس  يارب  دقن  تسخن ، يانعم  رد  دراد ؛ هناگادج  يانعم  ود  نآ  ياه  شور  فادها و  دـقن و  دـسر  یم  رظن  هب 
یم ماجنا  تایبرجت  زا  نتخومآ  سرد  اه و  یتساک  عفر  يارب  ینابم و  لوصا و  شریذـپ  ضرف  اب  هتـشذگ  تیوه  هبرجت و  هیاـپ ي  رب 

فده اب  هناهاگآ و  بیرخت  یفن و  اب  فدارتم  دقن  رگید ، درکیور  ساسارب  .تسین (3)  یفن  يانعم  هب  دقن  هیرظن  نیا  رد  اذل  دوش و 
نیا .دبای  شهاک  فادها  راتفر و  عون  نیا  ياه  تیـساسح  نازیم  ات  تسا  ییادز  سدقت  مزلتـسم  هجیتن ، رد  تسا (4)  هنابلط  حالصا 

.دوش یم  ماجنا  دیدج  تیعضو  رارقتسا  یتیعضو و  بیرخت  یفن و  بوچراچ  رد  تسا و  زادنارب  ناینب  عقاو  رد  دقن  زا  تشادرب 

نایم تسا  مزال  دسر  یم  رظن  هب  دقن  فیراعت  هاگدید و  حیضوت  زا  سپ 

86 ص :

ص 2. ، 1379  / 3  / 28 ون ، تایح  همانزور ي  شورس ، میرکلادبع  . 204 - 1
.نامه . 205 - 2

هژیو ي سکلت  ، 1379  / 11  / 4 جدننس ، رد  ناتسا  رجف  ههد ي  داتس  هسلج ي  ناتسدرک ،) رادناتـسا   ) هداز ناضمر  هللادبع  . 206 - 3
.1379  / 11  / 5 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ 

ذخام 16. . 207 - 4
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دقن و زا  یموهفم  تشادرب  لماعت  يراذگریثأت و  نتفرگ  هدیدان  يانعم  هب  زیامت  نیا  هتبلا  دش ؛ لئاق  زیامت  دقن  عوضوم  دـقن و  موهفم 
.دوش یم  ماجنا  موهفم  زا  تشادرب  هیاپ ي  رب  زین  تاعوضوم  دقن  دراد و  یطیارـش  دقن  موهفم  زا  تشادرب  اساسا  تسین  دقن  عوضوم 

یم شلئاسم  هرابرد ي  هنوگچ  هعماج  هک  تساـنعم  نیا  هدـننک ي  ناـیب  دوش  یم  دـقن  هک  یتاـعوضوم  دـقن و  موهفم  راـبتعا  نیا  هب 
موهفم كرد  هک  درک  هفاضا  ناوت  یم  دشاب  حیحـص  تشادرب  نیا  رگا  .دنک  یم  وگزاب  میهافم  تارابع و  بلاق  رد  ار  نآ  دشیدنا و 
یسایس تیعضو  .تسا (1)  ندرک  تواضق  يارب  اه  شزرا  دربراک  يانعم  هب  تسا و  رثأتم  عماوج  صاخشا و  تیوه  زا  يداقن  دقن و 

نآ هئارا ي  نایب و  هوحن ي  لئاسم و  زا  تشادرب  رکفت و  عون  دـنراد  یناسنا  عماوج  اه و  ناسنا  هک  ییخیرات  تایبرجت  یعامتجا و  - 
ره رگید ، ترابع  هب  .تسا  یندیمهف  دوش  یم  دقن  هک  یلئاسم  دقن و  موهفم  بوچراچ  رد  نآ  زا  یشخب  اهنت  هک  دهد  یم  لکـش  ار 
هک تسا  دـقن  نامه  دوش  یم  یـسررب  ریـسم  نیا  رد  هچنآ  .دـنک  یم  يرواد  تواضق و  هراومه  ار  دوخ  لاـح  هتـشذگ و  يا  هعماـج 

.دـننک یم  وگو  تفگ  دـیدج  میهافم  ساسارب  یتیعقوم  رد  هعماج  کی  ای  لسن  کی  .دوش  یم  لیدـبت  يداقتنا  ناـمتفگ  هب  اجیردـت 
دنا هدوبن  هشیمه  ینعی  دنراد ؛ خیرات  میهافم  : » دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  يرواد  رتکد  دریگ ؟ یم  لکش  هنوگچ  تسیچ و  میهافم  نیا 
رکف رظن و  رد  خیرات و  رد  هک  دنتسه  یقیاقح  اهنیا  ...دنا  هتشاد  یـصاخ  یخیرات  رتسب  دنا و  هدمآ  دوجو  هب  یخیرات (2)  تقو  رد  و 

 . (3) .دنا » هدمآ  دیدپ  نارکفتم 

رد اجیردت  هک  تسا  هتفرگ  لکـش  يدیدج  میهافم  تسا و  هدش  زاغآ  يدیدج  هرود ي  هک  تسا  انعم  نیا  هب  يرواد  رتکد  حیـضوت 
، یسایس لئاسم  هب  شرگن 

87 ص :

ص 6. نیدرورف 1380 ،  17 ون ، تایح  همانزور  يریازج ، زانهم  . 208 - 1
صاخ تائاضتقا  خیرات  ياه  هرود  هبلغ ي  هک  دنتـسه  رظن  نیا  رب  حـماست  لهاست و  موهفم  حیـضوت  رد  يرواد  اضر  رتکد  . 209 - 2
مادـقا یناعم  میهافم و  هئارا ي  هب  داینب  دوخ  رکف  اـب  هنوگ  نیا  و  دننایوگنخـس » ناگدـنرورپ و   » عقاو رد  نارکفتم  دراد و  ار  شدوخ 

.دننک یم 
.4 صص 5 -  ذخام 19 ، . 210 - 3
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دـشاب حیحـص  تشادرب  نیا  رگا  .دوش  یم  لیدبت  طلـسم  نامتفگ  هب  اجیردـت  تشاد و  دـهاوخ  ریثأت  يداقتعا  یگنهرف و  یعامتجا ،
هک نانچ  اریز  تسا ؛ تواضق  يرواد و  نیع  دقن  لمع  رد  دشاب  هارمه  يروادشیپ  تواضق و  اب  دیابن  دـقن  هکنیا  رب  دـیکأت  مغر  یلع 

نودم هدیـشوپ و  هیرظن  نآ  هک  مه  ردق  ره  درادن ، دوجو  هیرظن  نودـب  یلمع  چـیه  : » دـسیون یم  دـقن  لمع  باتک  رد  يزلب  نیرتاک 
 . (1) .دشاب » هدشان 

دقن ياه  ترورض  عناوم و 

ای تسا  طوبرم  هعماج  گنهرف  هب  هک  لماوع  زا  يرایـسب  یـسایس و  تاظحالم  لیلد  هب  یخیرات  یعامتجا و  یـسایس -  لـئاسم  دـقن 
شودـخم و عوضوم  لصا  يرادرب ، هرهب  ياج  هب  هک  دوش  یم  طـیرفت  طارفا و  راـچد  ناـنچ  دوش ، ماـجنا  هچنآ  اـی  دوش  یمن  ماـجنا 

.دوش یم  بیرخت 

يداقتنا ناـمتفگ  شرتسگ  رد  يرثؤم  شقن  هعماـج  یگنهرف  عاـضوا  دراد (2)  یعاـمتجا  یگنهرف -  ناـینب  کـی  دـقن  هکنیا  هب  رظن 
تیساسح نیا  فلتخم  لیالد  هب  ناریا  هعماج ي  رد  دشاب ، ناشطیحم  ياهدادخر  هب  هعماج  دارفا  تیـساسح  يانعم  هب  رگا  دقن  .دراد 

هعماج رد  هک  یلکشم  رفدیعم  رتکد  هتفگ ي  هب  .دوب (3)  دهاوخن  رتمک  دشابن ، رتشیب  رگا  اهروشک  ریاس  اب  هسیاقم  رد  دراد و  دوجو 
یم ار  ناشدوخ  ياه  فرح  یمسرریغ  دننک و  یمن  یط  طیحم  هب  شنکاو  رد  ار  ملاس  يدنیآرف  مدرم  هنافسأتم  هک  تسا  نیا  میراد 

لفاحم رد  دارفا  ياهرواب  یمـسر و  ياه  فرح  اریز  تسا ؛ راوشد  يا  هزادـنا  ات  مدرم  ياهرظن  هب  یبایتسد  لیلد  نیمه  هب  .دننز (4) 
.دوش یم  نایب  یمسر  روط  هب  اراکشآ و  یمسرریغ  ياه  فرح  یمسرریغ و 

 - یگنهرف یتیعـضو  هدننک  نایب  هک  نیا  رب  هوالع  هعماج ، یـساسا  لئاسم  هب  شنکاو  رد  مدرم  یـسایس  یعامتجا -  راتفر  یگناگود 
ات راوشد و  ار  مدرم  ياه  هاگدید  نآ و  لئاسم  هعماج و  تخانش  لاح ، نیع  رد  تسا  هعماج  رد  یناور 

88 ص :

ص 16. ، 1379 نارهت ، هصق ، رشن  ربخم ، سابع  همجرت ي  دقن » لمع  ، » يزلب نیرتاک  . 211 - 1
ص 7. نابآ 1379 ، رهم و  ، 36 هرامش 37 -  یعامتجا ، مولع  هام  باتک  رفدیعم ، دیعس  رتکد  . 212 - 2

.نامه . 213 - 3
.نامه . 214 - 4
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 - یـسایس فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  ار  مدرم  یعمج  هدـننک  ریگلفاـغ  ياـه  شنکاو  رما  نیمه  دـنک و  یم  ینتفاـین  تسد  يا  هزادـنا 
هب یعماجدجسم  ياقآ  هتفگ ي  هب  هعماج  رد  یگنهرف  یناور -  ياه  هدیدپ  هنوگ  نیا  ندمآ  دوجو  هب  .دروآ  یم  دوجو  هب  یعامتجا 

یعامتجا هنیزه ي  نیا  لابق  رد  تسالاب و  ام  روشک  رد  هشیدـنا  دـقن  رکف ، دـقن  باتک ، دـقن  یعامتجا  هنیزه ي  : » هک تسا  يا  هنوگ 
 . (1) .دنوشن » هزوح  نیا  دراو  الصا  دنهد  یم  حیجرت  گنهرف  رکف و  لها  زا  يرایسب  نیاربانب ، .تسا  بترتم  نآ  رب  یمک  دیاوف 

ناریا هعماج ي  رد  یگنهرف  تیلاعف  دـسر  یم  رظن  هب  تسیچ ؟ دـننک ، بانتجا  دـقن  زا  رظن  بحاص  دارفا  هک  تسا  هدـش  ثعاب  هچنآ 
خیرات لوط  رد  ام  هک  تسا  رواب  نیا  رب  مجرتم ، هدنـسیون و  يراتـس ، لالج  رتکد  .تسا  هعماج  رب  مکاح  یـسایس  تیعـضو  زا  رثأـتم 
هجیتن رد  هتفرگ و  یـسایس  هغبـص ي  زین  ام  یگنهرف  ياه  تیلاعف  مامت  ریزگاـن  هک  میا  هدوب  نادبتـسم  راـتفرگ  ردـقنآ  دوخ  یـسایس 
.تسا یسایس  زین  نآ  شنکاو  باتزاب و  یسایس و  ادیدش  ریزگان  ام  راکفا  لیلد ، نیمه  هب  .تسا (2)  هدنامن  یقاب  رکفت  يارب  یلاجم 

رد : » دسیون یم  تسا و  هتسناد  یسایس  ضارغا  هب  دقن  یگدولآ  رد  ار  یلصا  لکـشم  یمالـسا  بالقنا  نیدهاجم  نامزاس  هیرـشن ي 
نآ فذـح  فدـه ، هک  هدـش  حرطم  یتقو  الومعم  درکلمع ، يژتارتسا و  کی  یتح  نایرج و  کـی  تیـصخش ، کـی  دـقن  اـم  روشک 
زین تین  نسح  اب  دارفا  يرایـسب  هک  هدـش  ببـس  يا  هویـش  نینچ  .تسا  هدوب  درکلمع  يژتارتسا و  نآ  بیرخت  ای  نایرج  تیـصخش و 

 . (3) .دنزادرپب » نآ  لابق  رد  يریگ  ههبج  هب  هدرک ، یقلت  بیرخت  فذح و  فدارتم  ار  دقن 

قیوـشت ناـکما  ناوـت و  دوـبمک  تاهابتـشا ، شریذـپ  يارب  ردـص  هعـس ي  تماهــش و  دوـبمک  موـهوم ، ياـه  سرت  نـیا ، رب  هوـالع 
هنافصنم لئاسم  دوشن و  هلباقم  هدیدپ  نیا  اب  رگا  لاح ، نیع  رد  .تسا  رثؤم  دقن  عناوم  داجیا  رد  ناراکاطخ (4)  هیبنت  نارازگتمدخ و 

 . (5) .دز » دنهاوخ  نامبیرخت  هب  تسد  هنامحر  یب  یتح  هنافصنمریغ و  اضعب  نارگید  ، » دوشن دقن 

89 ص :

ص 4. رذآ 1379 ، مود ، هرامش  مراهچ ، لاس  هفسلف ، تایبدا و  هام  باتک  یعماجدجسم ، دمحا  . 215 - 1
.1379  / 11  / 11 یگتسبمه ، همانزور  اب ، وگو  تفگ  مود  تمسق  يراتس  لالج  رتکد  . 216 - 2

.1375  / 6  / 28 هرامش ي 53 ، ام ، رصع  همان  هتفه  . 217 - 3
.1374  / 6  / 29 هرامش 24 ، ام ، رصع  همان  هتفه  . 218 - 4

ذخام 43. . 219 - 5
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داـعبا همه  زا  رتـمهم  دراد و  دوـجو  هک  یعاـمتجا  یـسایس -  عاـضوا  یگنهرف و  رتـسب  هب  رگا  قارع  ناریا و  گـنج  لـئاسم  دـقن  رد 
دـش دهاوخ  ریذپ  ناکما  گنج  لئاسم  یبایزرا  هکنیا  رب  هوالع  دوش ، هجوت  نازابناج  ادهـش و  دوجو  گنج و  یـسایس و  يداقتعا - 
نیا دیاش  دوش و  یم  مهارف  گنج  تایبرجت  زا  هدافتـسا  هنیمز ي  زین  لمع  رد  دوش  لمع  نآ  ساسارب  دشاب و  نشور  دـقن  رایعم  رگا 

نارود رد  ناریا  فیرش  تلم  تمواقم  تشذگ و  یناشفناج و  هب  نداهن  جرا  نادیهش و  نوخ  هرمث ي  نیرتمهم  يریگ  هجیتن  راتفر و 
هرابرد ییوگو  تفگ  رد  گنج  مامتا  زا  سپ  هام  راهچ  اهنت  گنج ، یلاع  هدنامرف ي  یناجنسفر ، یمـشاه  ياقآ  .دشاب  سدقم  عافد 

حیرصت  (1) .دوب » یماظن  يزوریپ  دـشن  میتساوخ و  یم  ام  هک  يزیچ   » هکنیا گـنج و  ناـیاپ  هوحن ي  همانعطق ي 598 و  شریذپ  ي 
: دنک یم 

عون میتشاد و  هک  یتاکرح  هعومجم  یجراخ و  تسایـس  لـئاسم  گـنج ، هویـش ي  نم  دـش  حلـص  دـش و  ماـمت  گـنج  يزور  رگا  »
 . (2) .منک » یم  يداقن  ار  اه  نآ  مینک  تکرح  میتسناوت  یم  يرگید 

يارب تامیمصت  زا  يرایسب  هتبلا  دندرکن ؛ مهارف  یجراخ  تسایس  گنج و  نالوئـسم  ناهدنامرف و  ار  هتـشذگ  دقن  يارب  تصرف  نیا 
اکیرما قارع و  يریگرد  ربارب  رد  يریگ  میمصت  هوحن ي  ییادز و  شنت  رب  دیکأت  اب  یجراخ  تسایـس  رد  تارییغت  روشک ، يزاسزاب 

زاغآ اب  اهدـعب  .دـشن  لیدـبت  هعماج  رد  طلـسم  ینامتفگ  هب  عوضوم  نیا  یلو  دوب  گنج  تاـیبرجت  زا  يزومآ  سرد  دـقن و  لـصاح 
هکلب  ، (3) میدوبن » فلاخم  تقو  چیه  اه  تیعقاو  نتفگ  قح و  فرح  اب  ام  : » درک دیکأت  اددـجم  یمـشاه  ياقآ  یعامتجا ، تالوحت 

كاـنرطخ ناـشیا  رظن  زا  هک  تسا  هدوب  بـالقنا  خـیرات  فیرحت  اـی  غورد  هدافتـسا و  ءوس  تسا  هدوب  ناـشیا  ینارگن  بجوـم  هچنآ 
، هاپس نیشیپ  هدنامرف ي  ییاضر ، نسحم  ياقآ  .تشاد (4)  دهاوخ  لکشم  تواضق  رد  نانخس  نیا  ندینش  اب  دیدج  لسن  اریز  تسا ؛

: دیوگ یم  داقتنا  شریذپ  نمض  مشش ، سلجم  ناگدنیامن  تاباختنا  هناتسآ ي  رد  گنج  زا  داقتنا  شرتسگ  اب 
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،1367  / 9  / 29 یمالسا ،) بالقنا  درگلاس  نیمهد  تبسانم  هب  ، ) رجف هراودای  شرازگ  سمـش ، نسحم  رفظم ، داوجدمحم  . 220 - 1
.56 صص 57 -  ، 1376 نارهت ، رجف ، ههد ي  داتس  تاراشتنا 

.نامه . 221 - 2
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.نامه . 223 - 4
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هب تبـسن  دراد  یطیارـش  يدقن  ره  .درک  یط  ناوت  یمن  هتـشذگ  زا  داقتنا  نودب  ار  هدنیآ  درادن و  یلاکـشا  هتـشذگ  زا  هنابدؤم  دقن  »
زین یتالاکـشا  هچ  رگا  .درک  تبحـص  گنج  دروم  رد  وضو  اب  دوش و  تیاعر  بدا  لامک  دیاب  سدقم  عافد  دـننام  یمهم  تاراختفا 

 . (1) .دشاب » هدرک  زورب  تسا  نکمم 

دقتعم دنک و  یم  داقتنا  یجنگ  ربکا  ياقآ  شور  هب  گنج » هرابرد ي  دقن  لصا   » شریذپ نمض  رگید  نانخس  رد  اضف  نیمه  رد  يو 
روما تقو  ریزو  یتیالو ، ياقآ   (2) .تسین » راگزاس  ام  هعماج ي  گنهرف  اب  دوش و  یم  جراخ  تکازن  تلاح  زا  دقن  عون  نیا  : » تسا

هک دارفا  .تسا  روط  نیمه  امتح  : » دیوگ یم  دشاب  مه  هتـشذگ  دقن  رب  رظان  دـیاب  تاحالـصا  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  هجراخ ،
 . (3) .دشاب » نشور  دصقم و  شور و  أدبم و  دیاب  یهتنم  تسا  دقن  لباق  زیچ  همه  .دننک  هابتشا  تسا  نکمم  دندوبن و  موصعم 

هک یلاح  رد  .دنتسه  نارگن  نآ  شور  وس و  تمـس و  زا  اما  .دنریذپ  یم  ار  دقن  لصا  گنج  یلاع  ناگدنریگ  میمـصت  ناهدنامرف و 
بالقنا نیدهاجم  نامزاس  هک  نانچ  دنتـسه  نآ  زا  يریگولج  نارگن  دننک و  یم  دیکأت  دـقن  ترورـض  رب  رتشیب  یـسایس  ياه  هورگ 

لاس یط  درکلمع  يژتارتسا و  یلامجا  یبایزرا   » ناونع تحت  ام  رصع  هیرشن ي  رد  زیمآداقتنا  اتبسن  ییا  هلاقم  راشتنا  زا  سپ  یمالسا 
هک ینازیزع  هتسد  نآ  زا  : » تشون ینیمخ  ماما  نانخس  هب  دانتـسا  اب  رگید  هرامـش ي  رد  هلاقم ، دقتنم  هب  خساپ  رد  سدقم » عافد  ياه 

درگلاس تبسانم  هب  دوخ ، یخیرات  مایپ  رد  نامزیزع  ماما  رگم  مینک  یم  لاؤس  دنا  هتفشآرب  هلاس  تشه  گنج  فعـض  طاقن  حرط  زا 
رد ار  گنج  یفنم  تبثم و  تاکن  یـسررب  ناشیاهراتفگ  ریاس  1367 و   / 4 خیرات 29 /  رد  سب ، شتآ  لوبق  هکم و  نینوخ  راتـشک 

؟ دندومرفن حرطم  ار  اهدقن  زا  يا  هراپ  دوخ  مدرم ، ناگدنیامن  روشک و  نارس  هب  ناش  یـصوصخ  مایپ  رد  رگم  دندادن و  هدعو  هدنیآ 
هبناج و همه  یـسررب  تقو  گنج  نایاپ  زا  سپ  لاس  تفه  ایآ  تسا ؟ ینامز  هچ  دنداد ، یم  ار  نآ  هدعو ي  هر )  ) ماما هک  يا  هدنیآ 

، نیمرآ نسحم   (4) تسا »؟ هدیسرنارف  گنج  هنابصعتمریغ ي 

91 ص :

ص 9. . 1378  / 1  / 10 ناگدازآ ، رصع  همانزور ي  ير ، رهش  رد  يدجسم  رد  ینارنخس  ییاضر ، نسحم  . 224 - 1
11  / 18 حتف ، همانزور ي  روپ » سابع  دیهش  قرب  بآ و  تعنص  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  رد  ینارنخس  ییاضر ، نسحم  . 225 - 2

ص 2. ، 1378 / 
ص 205. زییاپ 1379 ، هرامش 16 ، دقن ، باتک  تاحالصا ، نوماریپ  وگو  تفگ  . 226 - 3

ذخأم 43. . 227 - 4

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 107 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_91_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_91_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_91_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_91_4
http://www.ghaemiyeh.com


دقن و ترورض  هرابرد ي  زین  یمالسا  بالقنا  نیدهاجم  نامزاس  يزکرم  وضع  یمالسا و  ياروش  سلجم  مشش  هرود ي  هدنیامن ي 
ياهدرکلمع زا  يا  هعومجم  اـم  تامادـقا  هعماـج ، رگید  ياـه  هصرع  نوچمه  گـنج  نیا  رد  میریذـپب  دـیاب  : » دـیوگ یم  نآ  تلع 

میهد رارق  یـسررب  دروم  ار  اهاطخ  هدرک  ییاسانـش  ار  تسرد  ياهدرکلمع  هک  تسا  نیا  رد  ام  تمظع  تسا و  هدوب  اطخ  حیحص و 
ياهدرکلمع یسررب  دراد  ناکما  : » تسا دقتعم  گنج ، دقن  زا  ینارگن  تلع  هرابرد ي  يو   (1) .مینک » ناربج  ار  اهنآ  هدنیآ  يارب  ات 

رد رثؤم  دارفا  نالوئـسم و  اـهداهن ، زا  یخرب  هیلع  یـسایس  یـصخش و  ياـه  باـسح  هیوـست  يارب  يرازبا  تروـص  هب  گـنج  نارود 
 . (2) .دوش » هدافتسا  گنج 

هرابرد ي ایآ  : » هک شـسرپ  نیا  حرط  اب  تشاد  گنج  هرابرد ي  يداقتنا  ناـمتفگ  شرتسگ  رد  يرثؤم  رایـسب  شقن  هک  یجنگ  ربکا 
چیه ایآ  درک ؟ نییبت  لیلحت و  ار  بالقنا  خـیرات  یخیراـت  گرزب  دادـیور  نیا  دـیابن  اـیآ  تفگ ؟ نخـس  دـیابن  قارع  ناریا و  گـنج 

دناوت یم  یـسک  هچ  قارع  ناریا و  گنج  اب  هطبار  رد  : » دسیون یم   (3) تسین »؟ دراو  هلاس  تشه  عافد  یـسایس  تیریدم  رب  يداقتنا 
ناریدم زا  کی  ره  شقن  گنج  لیلحت  رد  دیابن  ایآ  تسا ؟ هدوب  تسرد  گنج  یسایس  ناریدم  ياه  میمـصت  یمامت  هک  دنک  تابثا 

روضح نوخ و  گنج و  هعومجم ي  رد  : » هکنیا شریذپ  اب  سپس  يو   (4) دوش »؟ نشور  مهم  ياه  میمصت  رد  یسایس  هبتر ي  یلاع 
زا سپ  کنیا  ایآ  : » دنک یم  حرطم  ار  شسرپ  نیا  .دوبن » تاعوبطم  حطس  رد  ماعألم و  رد  شسرپ  هب  نتخادرپ  بسانم  تقو  نمشد ،
زا يرگید  ياج  رد  يو   (5) تسا »؟ هدیـسرنارف  اهدیابن  اهدیاب و  اهارچ و   » حرط تقو  همانعطق  شریذپ  زا  مین  لاس و  هدزای  تشذگ 

سپ رگم  : » دنک یم  حرطم  ار  شسرپ  نیا  بسانم ، تیعقوم  رد  لئاسم  حیـضوت  يارب  ینیمخ  ماما  هدعو ي  هب  هراشا  اب  دوخ  هلاقم ي 
زا مدرم  ات  دنک  یم  رـشتنم  ار  ماما  ترـضح  همان ي  يدوز  هب  هک  دندادن  هدـعو  مدرم  هب  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  همانعطق 598  زا 

رشتنم ههد  کی  تشذگ  زا  سپ  همان  نآ  ارچ  سپ  دنوش ؟ هاگآ  سب  شتآ  شریذپ  لیالد 
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.1379  / 7  / 5 هرامش 3 ، ون ، تایح  همانزور ي  دقن ،» ترورض  ، » نیمرآ نسحم  . 228 - 1
.نامه . 229 - 2

ص 3. ، 1378  / 11  / 6 حتف ، همانزور  شوپخرس ،» بانج  یلاع  نارکفنشور و  ، » یجنگ ربکا  . 230 - 3
ص 4. نامه ، . 231 - 4
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همان راشتنا  دوش ؟ رت  نشور  یمشاه  ياقآ  شقن  ایهم و  گنج  زا  يرت  یعقاو  لیلحت  ناکما  مه  دوش و  ادا  مدرم  قح  مه  ات  دوش  یمن 
 . (1) .دروآ » یم  مهارف  گنج  لیلحت  يارب  یبسانم  بوچراچ  هکلب  دیازفا ، یم  تیفافش  رب  اهنت  هن  ماما  ترضح  ي 

، دوخ درکلمع  هب  تبسن  دیاب   » تکلمم ناراذگتسایس  هکنیا  ترورض  ناریا و  یسایس  ياضف  هب  هجوت  اب  زین  يدازآ  تضهن  لک  ریبد 
رد دنتشاد  راهظا  اهراب  یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ  : » دیوگ یم  دنک و  یم  هجوت  یمـشاه  ياقآ  شقن  هب   (2) دنشاب » وگخساپ  تلم  هب 

میمـصت روشک  رد  هدوبن ، یمادـقا  هدوبن ، يا  هثداح  هدوبن ، یبلطم  هتـشذگ  لاس  تسیب  رد  هک  رگید  ياهاج  رد  ناـشدوخ  تارطاـخ 
تلم هب  یتسیاب  هک  دـنا  هدـش  یـساسا  رایـسب  تاهابتـشا  راچد  ناـشیا  هک  تسا  یعیبط  .دـشاب  هتـشادن  روضح  ناـشیا  دوشب و  يریگ 

 . (3) .دنشاب » وگخساپ 

نآ عبت  هب  تاباهتلا و  هنماد ي  رب  مشـش ، سلجم  ناگدنیامن  باختنا  هناتـسآ ي  رد  روشک  رد  یـسایس  تاظحالم  دش  هراشا  هکنانچ 
.درک دقن  ار  گنج  هلمج  زا  هتشذگ  لئاسم  رما  نیمه  دوزفا و  یسایس  تالداجم  ثحابم و 

اه ینارگن  اه و  شلاچ  يریگ  لکش 

هدننک نایب  یسایس  تاشقانم  هنماد ي  شرتسگ  دادرخ 1376 و  مود  رد  يروهمج  تسایر  تاباختنا  زا  سپ  دیدج  تیعضو  شیادیپ 
یعامتجا یـسایس -  ياه  هورگ  اه و  تیـصخش  يریگ  عضوم  لیلحت و  هئارا ي  اب  اجیردـت  هک  دوب  يدـیدج  ياه  شلاـچ  روهظ  ي 

هب ادرف  ناریا  هلجم ي  رد  .دوش  یم  هراـشا  اـه  لـیلحت  تاـیرظن و  نیا  زا  یخرب  هب  ثحب  ندـش  نشور  يارب  .دـش  راکـشآ  نآ  داـعبا 
گنج ندش  ینالوط  هب  تبسن  هک  یناسک  : » تسا هدش  هتـشون  گنج  دقن  ترورـض  هرابرد  لاس 1378  رد  گنج  درگلاس  تبـسانم 

دیاش .دنتـسب  ار  دوخ  ناهد  دوز  رایـسب  دـقن ، نیا  فلاخم  ياه  لیلحت  اه و  هاگن  عاونا  راشف و  رثا  رب  گنج  نامز  رد  دنتـشاد  داـقتنا 
دیعس  (4) .ددرگ » زاغآ  هرابود  هلاس  تشه  نارود  یسایس  دقن  ات  دوب  مزال  نامز 
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.نامه . 233 - 1
، ربخ يزکرم  دحاو  یسایس  تنواعم  هناگیب ، ياه  هناسر  نتلوب  ، 1379  / 3  / 6 هسنارف ، ویدار  اب  وگو  تفگ  يدزی ، میهاربا  . 234 - 2

ص 6. ، 1379  / 3  / 8
.نامه . 235 - 3

ص 28. ، 1378  / 6  / 31 هرامش 58 ، یگنهرف ، یسایس و  تاریثأت  هلاقم  ادرف ، ناریا  هلجم  . 236 - 4
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ناونع اب  ادرف  ناریا  هلجم ي  رد  يا  هلاقم  یط  گنج  لئاسم  هرابرد ي  تینما ، یلاع  ياروش  ریبد  یناحور ، رتکد  تاراهظا  هب  یندـم 
یم حیـضوت  ار  گنج  نارود  رد  یبهذـم  یلم -  ياهورین  عضاوم  دـهد و  یم  خـساپ  دـینزب » فرح  رت  هدـش  باسح  یناحور  ياقآ  »

لاس 1368 رد  همانعطق ي 598  شریذپ  گنج و  ياه  لاس  زا  هچ  ره  هک  تسا  راکنا  لباقریغ  یتیعقاو  نیا  : » دسیون یم  سپس  دهد ،
اب : » دنک یم  يراودـیما  راهظا  سپـس  يو   (1) .دوش » یم  ادیوه  رتشیب  گنج  یـسایس  تیریدـم  يدـج  ياهاطخ  میریگ  یم  هلـصاف 

 . (2) .دوش » مهارف  اه  تسایس  نیا  یسررب  دقن و  يارب  یبسانم  هنیمز ي  یحالصا  شبنج  نیرتشیب  دشر 

یم گنج  بالقنا و  هب  يداقتنا  نامتفگ  شرتسگ  قیمعت و  اب  یعامتجا  یسایس -  تالوحت  یگتسویپ  هدننک ي  نایب  تاحیـضوت  نیا 
یمـشاه  » هلاقم ي رد  یجنگ  ربکا  .دـش  دـقن  یمـشاه  ياـقآ  مشـش ، سلجم  ناگدـنیامن  تاـباختنا  رد  بوچراـچ  نیمه  رد  .دـشاب 

ار شـسرپ  نیا  تسا ، یـسارکومد  هوجو  زا  رگید  یکی  ییوگخـساپ  فـیلکت  قـح و  هکنیا  رب  دـیکأت  اـب  یـسارکومد » یناجنـسفر و 
ناریا یسایس  تخاس  ایآ  دنا ؟ هتفگ  خساپ  نادنورهش  شسرپ  هب  هتشذگ  ههد ي  ود  لوط  رد  یمـشاه  ياقآ  ایآ   » هک دنک  یم  حرطم 

دقن هناهب ي  هب  نآ  همادا ي  دیـسر  رظن  هب  هک  دـش  يور  هدایز  نانچ  هنیمز ، نیا  رد   (3) درک »؟ یم  ییوگخساپ  هب  مزلم  ار  نالوئـسم 
.دش دهاوخ  رجنم   (4) بالقنا » نتفر  لاؤس  ریز   » هب یمشاه  ياقآ 

ترورض ناونع  هب  هتشذگ  ههد ي  ود  دقن  ترورض  دش ، ببـس  یبلط  حالـصا  شرتسگ  تاحالـصا و  موهفم  يریگ  لکـش  اجیردت 
؛ دـیوگ یم  تاحالـصا  موهفم  فیرعت  هب  شنکاو  رد  تدـحو ، میکحت  رتـفد  ياروش  وضع  يراـشفا ، یلع  .دوش  حرطم  تاحالـصا 

.دناد یم  تاحالصا  یلصا  عوضوم  ار  تیمکاح  درکلمع  زا  یشخب  دراد و  هتشذگ  ههد ي  ود  هب  يداقتنا  هاگن  یحالـصا ، تکرح  »
شبنج هرهوج ي  عقاو ، رد  دننک  فیرعت  ار  تاحالـصا  دـیاب  هتـشذگ  ههد ي  ود  هبرجت ي  اب  رـصانع  دـنیوگ  یم  هک  یناسک  زورما 
هتشذگ ههد ي  ود  دارفا  زا  یخرب  دراد و  هتشذگ  ههد ي  ود  هب  يداقتنا  هاگن  یحالـصا  شبنج  هک  ارچ  دنا ، هتخانـشن  ار  تاحالـصا 

عوضوم دوخ ،

94 ص :

ص 6. ، 1378  / 11  / 20 هرامش 68 ، ادرف ، ناریا  هلجم  . 237 - 1
.نامه . 238 - 2

ص 4. ، 1378  / 11  / 18 هرامش 47 ، حتف ، همانزور ي  . 239 - 3
شسرپ ، 3 صص 4 -  ، 1378  / 11  / 4 ربخ ، يزکرم  دـحاو  هناگیب  ياـه  هناـسر  نتلوب  ، 1378  / 11  / 3 يدازآ ، وـیدار  . 240 - 4

.یمشاه ياقآ  دقن  رد  دنور  هب  هراشا  اب  ناگدننک  تکرش  زا  درگزیم  يرجم 
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 . (1) .دنتسه » تاحالصا  یلصا 

یبایـشزرا دـقن و  تاحالـصا ، أشنم  : » دـسیون یم  نورد » زا  تاحالـصا   » هلاقم ي رد  ناـگدازآ  رـصع  هماـنزور ي  رد  یندـم  دـیعس 
اهنت دوخ ، تایح  زا  هلحرم  ره  رد  یمدرم  شبنج  ای  تلود  یمومع و  داهن  ای  هاگتـسد  نامزاس ، یعاـمتجا ، يورین  ره  .تسا  هتـشذگ 
عفر روظنم  هب  رـس  تشپ  ياه  هبرجت  هتـشذگ و  یبایزرا  دقن و  زا  سپ  هک  داد  دهاوخ  همادا  اقب  هب  تفای و  دـهاوخ  اقترا  یتروص  رد 

 . (2) .دنک » مادقا  دوخ ، حالصا  هب  تبسن  اه  يورجک  اه و  یتساک  فعض ، طاقن 

زین یقازر  ياقآ   (3) .تسا » هتشذگ  دقن  تاحالصا  رهوج  : » دنک یم  دیکأت  هراشا و  موهفم  نیمه  هب  زین  راهب  همانزور ي  هلاقمرس ي 
دقن هب  نانآ  یهجوت  یب  نابلط  حالـصا  هب  يدج  ياهدقن  زا  یکی  : » تسا دقتعم  هتـشذگ  دـقن  هب  نابلط  حالـصا  یهجوت  یب  لیلد  هب 

اـه و تسب  نب  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  لـیلد  هب  هکلب  تـسین ، اـهبنارگ  ثاریم  نآ  یفن  درط و  هتـشذگ  دـقن  .تـسا  هتـشذگ  ثاریم 
ياه هار  نآ ، نالماح  هتـشذگ و  دقن  نودب  هک  تسا  هتـشذگ  ثاریم  زا  یـشان  دش  رادیدپ  بالقنا  مود  ههد ي  رد  هک  ییاه  نارحب 
دقن هب  لوا  ماـگ  رد  بلط  حالـصا  ياـهورین  هک  تشاد  ترورـض  ور ، نیا  زا  دومن  وج  تسج و  ناوـت  یمن  ار  ییاـهر  تفر و  نورب 

ار شدوخ  دناوتن  هک  يروشک  اریز  درک ؛ دقن  ار  گنج  دیاب  : » تسا دـقتعم  زین  نایراجح  دیعـس  ياقآ   (4) .دنزادرپب » هتشذگ  ثاریم 
یقاب دوخ  توق  هب  تالکشم  مینکن  دقن  ات  میدرکن و  هناناج  دقن  ام  .دوش  هدیزگ  راب  هس  ای  ود  خاروس  کی  زا  تسا  نکمم  دنک  دقن 

 . (5) .تسا »

هرابرد ي يرظتنم  ياقآ  هب  يا  همان  رد  روپ  یمشتحم  ياقآ  هک  نانچ  .دش  ادیپ  یعیسو  یگتسویپ  هتـشذگ  دقن  یبلط و  حالـصا  نایم 
حرطم ار  یلئاسم  امـش  ناکیدزن  نادـنمتدارا و  زا  یخرب  اه  تسـشن  زا  یکی  رد  : » تشون دـننک ، یم  حرطم  ناشیا  هب  ناـبوسنم  هچنآ 
گنج هرابرد ي  هلمج ي  زا  ماما ، بالقنا و  درکلمع  دیاب  دومن ، دیجمت  فیرعت و  ماما  زا  هتـشذگ  لثم  دیابن  هکنیا  هلمج  زا  دـندرک 

 . (6) .دوش » هدیشک  دقن  هب  يرظتنم  هللا  تیآ  اب  دروخرب  و 

95 ص :

ص 5. ، 1379  / 5  / 16 راهب ، همانزور ي  اب  وگو  تفگ  يراشفا  یلع  . 241 - 1
ص 5. ، 1379  / 2  / 4 ناگدازآ ، رصع  همانزور ي  اب  وگو  تفگ  یندم  دیعس  . 242 - 2

ص 2. ، 1379  / 11  / 12 راهب ، همانزور ي  . 243 - 3
ص 24. دادرم 1381 ، ریت و  مهدفه ، هرامش  باتفآ ، همانهام ي  اب  وگو  تفگ  یقازر ، بارهس  . 244 - 4

.4 صص 5 -  رهم 1380 ،  5 سدقم ، عافد  هتفه ي  همان  هژیو  زورون ، همانزور  . 245 - 5
ص 3. ، 1378  / 6  / 9 طاشن ، همانزور ي  يرظتنم ، ياقآ  هب  همان  روپ  یمشتحم  ربکا  یلع  . 246 - 6
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داقتنا رد  دش ، یم  داقتنا  یـسایس  تانایرج  فادها و  هب  یگدولآ  لیلد  هب  گنج  هب  یـشزرا  یگنهرف -  درکیور  هب  نیا  زا  شیپ  رگا 
ییاج هباج  روظنم  هب  یسایس  فادها  اریز  درک ؛ روهظ  يرگید  لکش  هب  اه  یگدولآ  نامه  تاحالصا ، ترورـض  ربانب  زین  گنج  هب 

نیظعاولا سمـش  ياقآ  یتح  هک  دوب  هدننک  نارگن  نانچ  دنور  نیا  .دش  یم  لابند  حرطم و  دقن  بلاق  رد  تردق  ینابم  راتخاس و  رد 
هب ندناسر  بیسآ  ماظن و  زا  نتفرارف  یبلط  حالصا  : » درک يروآدای  تسا  یبلط  حالـصا  رثؤم  یگنهرف  يرکف و  رـصانع  زا  یکی  هک 
یم ار  دقن  ترورـض  زین  هدازرغـصا  ياقآ   (1) .تسا » نآ  زا  ییادز  بیـسآ  یـسانش و  بیـسآ  ماـظن و  رد  نتفرورف  هکلب  تسین ، نآ 
لش ار  هتشذگ  تفس  نیمز  یبلطرظن ، دیدجت  رد  هک  دیشاب  بقارم  میوگب  مراد  رارصا  : » دیوگ یم  نابلط  حالصا  هب  باطخ  دریذپ و 
ههد ود  رد  هک  يدراوم  زا  يرایـسب  رد  نم  .تسا  هدوـب  تسرد  همه  هتـشذگ  رد  اـم  ياـهراک  هک  میوـگب  مهاوـخ  یمن  نم  .دـننکن 

درک و میهاوخ  تکرح  یلش  نیمز  يور  رب  میربب  لاؤس  ریز  ار  هتـشذگ  رگا  اما  .ما  هدرک  دقن  ار  دوخ  مدوب  کیرـش  نآ  رد  هتـشذگ 
 . (2) .درک » دنهاوخن  دامتعا  ام  هب  مه  ناگدنیآ 

هک انعم  نیدب  تسا ، لاح  ياهوگلا  اهرایعم و  ساسارب  هتـشذگ  دـقن  هک  تسا  نیا  دراد  يداقتنا  نامتفگ  شور  هک  يرگید  لاکـشا 
ضارغا فادـها و  نامه  لیلد  هب  شور  رد  اـطخ  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  هتـشذگ  یباـیزرا  يارب  دـقن  راـیعم  ینونک  تاـظحالم 

.تسا یسایس 

روشک زا  جراخ  ياه  هورگ  اه و  تیـصخش  لخاد و  نویـسیزوپا  ات  ماظن  تیمکاح و  نورد  ياهورین  زا  یعیـسو  فیط  يریگ  لکش 
تیهام هب  تبسن  ار  ییاه  ینارگن  تینالقع ، ییادز و  سدقت  مان  اب  هعماج  تایعقاو  نتفرگ  هدیدان  اب  بالقنا  گنج و  لئاسم  دقن  رد 

مظعم ماقم  هک  نانچ  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  روشک  رد  يراج  یعامتجا  یـسایس -  تـالوحت  رتسب  رد  گـنج  دـقن  يوس  تمـس و  و 
داـجیا ندرک ، ناـمیا  یب  يارب   » یگنهرف لـئاسم  هنیمز ي  رد  نمـشد  فادـها  هـب  نارهت  يالـصم  رد  ناـناوج  اـب  رادـید  رد  يربـهر 

هتشذگ لسن  ینونک و  لسن  نیب  تسسگ 

96 ص :

ص 1. ، 1379  / 6  / 26 دزی ، باتفآ  همانزور ي  نیظعاولا ، سمش  هللاءاشام  . 247 - 1
ص 15. دنفسا 1380 ، هرامش ي 5،12  يرهشمه ، همانزور ي  اب  وگو  تفگ  هدازرغصا  میهاربا  . 248 - 2
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دـندرک و هراـشا  هتـشذگ  لاـس  تسیود  خـیرات  رد  گـنج  هاـگیاج  شقن و  و  هتـشذگ » لاـس  تـسیب  تاراـختفا  ندرک  کـچوک  و 
: دندومرف

ریز ار  جیـسب  نارادـساپ و  هاپـس  ادهـش و  ناگدـنمزر و  گنج و  دـنیآ  یم  تقو  نآ  تسا ، ناریا  خـیرات  رخافم  زا  یکی  گنج  نیا  »
ادـج نیا  نالوئـسم ، زا  مدرم  ندرک  ادـج  نیا  هتـشذگ ، تاراختفا  زا  هتـشذگ و  لسن  زا  ینونک  لـسن  تسـسگ  نیا  .دـنرب  یم  لاؤس 

 . (1) دیآ »؟ یمرب  نمشد  زا  زج  ایآ  ینید ، ياهرواب  دیاقع و  زا  مدرم  ندرک 

یم نآ  للع  گنج و  اب  هناضرغم  دروخرب  هرابرد ي  روشک  یتاغیلبت  ناریدـم  نادـنمرنه و  اب  رادـید  رد  نینچمه  يربهر  مظعم  ماقم 
: دنیوگ

یم تبحـص  دندیرفآ ، ناریا  تلم  هک  یقلطم  تمظع  نیا  هلاس و  تشه  گنج  سدقم و  عافد  هب  عجار  هک  یتقو  مینیب  یم  ام  زورما  »
ای ار -  یفعـض  هطقن  کی  دـندرگ  یم  هکلب  دـننیب ، یمن  ار  تمظع  طقف  هن  هک  دوش  یم  ادـیپ  رانک  هشوگ و  رد  راثآ  یـضعب  ...دوش 
نم رظن  هب  اـهنیا  تسیچ ...؟ اـهراک  نیا  زا  فدـه  .دـنهد  یم  رارق  هقادـم  دروم  ار  نآ  دـننک و  یم  ادـیپ  يرادـنپ -  یتـح  اـی  یعقاو 

 . (2) .دیآ » یم  يداعریغ  نم  رظن  هب  تسین ، مه  یفداصت 

، تسا هتفرگ  رارق  دـقن  دروم  هنوگ  نیا  هک  تسین  گنج  هلئـسم ي  طقف  زورما  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  زین  یناجنـسفر  یمـشاه  ياـقآ 
تروص بالقنا  زا  سپ  هک  ییاهراک  مامت  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  شـالت  دوش و  یم  هدرب  لاؤس  ریز  بـالقنا  نوئـش  هیلک ي  هکلب 

، یبالقنا ياهداهن  لیکـشت  يداصتقا ، ياـه  شـالت  یلخاد ، تاـنایرج  لـئاسم و  اـب  دروخرب  یجراـخ ، تسایـس  هزوح ي  رد  هتفرگ ،
حبق الاح  دش ، یم  زیهرپ  ماما  هرابرد  البق  رگا  یتح  .تسا (3)  هدوبن  تسرد  مادک  چیه  یگدنزاس ، نارود 

97 ص :

 / 2  / 23 یمالـسا ، يروهمج  همانزور ي  ، 1379  / 2  / 1 هبنش ، جنپ  نارهت ، يالـصم  رد  ینارنخـس  يا ، هنماخ  یلع  دیـس  . 249 - 1
ص 13. ، 1379

 / 3 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي  ، 1379  / 7  / 6 روشک ، یتاغیلبت  ناریدم  نادنمرنه و  اب  رادید  رد  يا ، هنماخ  یلع  دیـس  . 250 - 2
.1379  / 8

ههد ي ود  دـقن  رد  ینونک  عضو  زا  ار  دوخ  ینارگن  ( 1378  / 11  / 1  ) نارهت هعمج ي  زامن  رد  یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ  . 251 - 3
لاؤس ریز  ار  یگدنزاس  گنج و  تسا ، نایرج  لاح  رد  هک  يدب  رایسب  ياهراک  زا  یکی  مرظن  هب  نم  : » دوب هدرک  نایب  نینچ  هتشذگ 

« .تسا ندرب  لاؤـس  ریز  ار  بـالقنا  لـصا  اـهنیا  همه ي  زا  رت  گرزب  تسا و  روـشک  تاراـختفا  ندرب  لاؤـس  ریز  نـیا ، .تـسا  ندرب 
(. ص 12 ، 1378  / 11  / 2 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي  )
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 . .تسا (1) هتفر  نیب  زا  مه  زیهرپ  نیا 

یم داقتنا  بالقنا  ماما و  اب  دروخرب  شور  زا  هنیمز و  نیمه  رد  رجف  ههد ي  داتس  ياضعا  اب  رادید  رد  روهمج ، سیئر  یمتاخ ، ياقآ 
: دیوگ یم  دنک و 

ینید یلم و  تمظع  بجوم  هچنآ  ار و  ام  یلم  تیوه  تیدوجوم  هک  تسا  یکانرطخ  راک  بالقنا  ماـما و  تکرح  ندرب  لاؤس  ریز  »
تمظع ماما و  بالقنا و  تکرح  رهوج  هک  دوش  بجوم  دیابن  هدش ، دای  ياهدرکلمع  دقن  .تسا  هتفرگ  هناشن  دوب ، دهاوخ  هدوب و  ام 

ریز داهن  نایاپ  هطقن ي  روشک  رب  ناگناگیب  رامعتسا  هایس  نارود  رب  درک و  ضوع  ار  ناریا  تلم  یخیرات  تشونرـس  هک  نآ ، یـساسا 
 . (2) .دورب » لاؤس 

گنج اب  دروخرب  رد  دوجوم  دـنور  زا  گنج  زاغآ  درگلاس  نیمتـسیب  تبـسانم  هب  حلـسم  ياهورین  هژر ي  مسارم  رد  نینچمه  ناشیا 
: دـندرک روآداـی  ار  یتـلم  خـیرات  هساـمح ي  نتفرگ  هدـیدان  تاـعبت  دـندرک و  هجوت  يرگید  هیواز ي  زا  عوضوم  هب  ینارگن و  زاربا 

دننک یط  دنهاوخ  یم  اه  تلم  هک  تسا  یتهج  هدنهد ي  ناشن  هسامح  اریز  دنا ؛ هدنز  دوخ  ياه  هسامح  اب  خیرات  لوط  رد  اه  تلم  »
روشک تفرشیپ  لالقتـسا و  يدنلبرـس ، هار  همادا ي  يرادیاپ و  ...دنلاب  یم  نآ  هب  دنا ، هسامح  ياراد  هک  ییاهروشک  هنیمز  نیا  رد  و 

ار اهنآ  ای  میراگنا  هدـیدان  ار  هسامح  رگا  : » درک هفاضا  نینچمه  ناـشیا   (3) .تساهنآ » زا  نتفرگ  ماهلا  هسامح و  تشادـساپ  نوهرم 
 . (4) .تسا » هعجاف  کی  نیا  مینک  یحانج  ياه  يریگرد  هحلاصملا ي  هجو 

اب دروخرب  شور  زا  سلجم  رگراثیا  ناگدـنیامن  نارگراثیا و  روما  رد  ارزو  نارواشم  اب  رادـید  رد  زین  سلجم ، سیئر  یبورک ، ياقآ 
: تفگ یتاراهظا  یط  دومن و  هیالگ  گنج 

هک نادان  ناتسود  یکی  تسا ؛ هتفرگ  رارق  یچیق  ود  نیب  سدقم  عافد  نارود  »

98 ص :

.1379  / 10 هدنسیون 27 /  اب  یصاصتخا  هبحاصم  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  . 252 - 1
ص 22. ، 1379  / 11  / 3 يرهشمه ، همانزور ي  رجف ، ههد ي  داتس  ياضعا  اب  رادید  رد  ینارنخس  یمتاخ ، دمحم  دیس  . 253 - 2

ص 1. ، 1379  / 7  / 20 دزی ، باتفآ  همانزور ي  حلسم ، ياهورین  هژر ي  مسارم  رد  ینارنخس  یمتاخ ، دمحم  دیس  . 254 - 3
.نامه . 255 - 4
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هشیر دنهاوخ  یم  نانآ  اب  هلباقم  يارب  هک  یناسک  رگید  هتـسد ي  دنا و  هداد  رارق  ناشدوخ  ياهراک  يارب  يا  هلیـسو  ار  اه  يراکادف 
هک دننک  یم  ءوس  تشادرب  رفن  دنچ  الاح  دـنداد و  یـضرا  تیمامت  روشک و  يارب  ار  ناشزیچ  همه  هدـع  کی  .دـننزب  ار  زیچ  همه  ي 

 . (1) .تسا » هابتشا  مه  نیا  مینزب  ار  هیضق  لصا  مییایب  ام  الاح  تسا و  يدب  يراک 

درک و ینارگن  رازبا  یسایس  تاشقانم  رد  گنج  زا  هدافتـسا  هوحن ي  زا  گنج  درگلاس  نیمتـسیب  تبـسانم  هب  زین  تکراشم  ههبج ي 
رهاوظ رهاظم و  یخرب  زا  یـسایس  يرادرب  هرهب  دـیدرت  نودـب  : » درک ناـیب  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  یمتاـخ  ياـقآ  ینارگن  يا  هیناـیب  رد 
قیاقح زا  هنوراو  يریوصت  اهنت  هن  گـنهرف  نیا  ناـثراو  ماـن  هب  يا  هدـع  هناـبلط ي  تصرف  یحطـس و  ياـهدروخرب  سدـقم و  عاـفد 
روشک دـیدج  لسن  یفنم  شنکاو  دـشر  یتوافت و  یب  دـیدشت  هب  هکلب  دـهد ، یم  هئارا  تلم  نیا  سدـقم  عافد  ياه  شزرا  گرزب و 

 . (2) .دماجنا » یم 

هتـشذگ بیرخت  یفن و  يانعم  هب  دـقن  دـش ، هراشا  نآ  هب  گنج  لئاسم  یـسررب  دـقن و  رد  هک  یتاظحالم  هیلک ي  نتفرگ  رظن  رد  اب 
هک تسا  ببـس  نیا  هب  نآ  ظفح  هب  لـیامت  هتـشذگ و  هب  قلعت  دـسر  یم  رظن  هب  تسیچ ؟ ینارگن  نیا  تلع  .تسا (3)  هدننک  نارگن 
ره تفگ  ناوت  یمن  املسم  دش ؟ دهاوخ  لصاح  هنوگچ  رما  نیا  .دبای  همادا  هتـشذگ  ینابم  لوصا و  ساسارب  هدنیآ  لاح و  تیعـضو 

راتفر شور و  هراومه  ینیمخ  ماما  بالقنا  زاـغآ  ناـمه  زا  هک  ناـنچ  تسا ، هدوب  حیحـص  یماـمت  هب  هدـش  ماـجنا  هتـشذگ  رد  هچنآ 
دوش دقن  ضارغا  زا  رود  هب  یملع و  شور  اب  هتشذگ  اب  لاح  ياه  توافت  تالوحت و  نیا  رگا  نیاربانب  .دندرک  یم  دقن  ار  نالوئـسم 
یم بیرخت  یفن و  يانعم  هب  دقن  اب  درک و  تکرح  ناوت  یم  هتشذگ  دادتما  رد  دوش ، فرطرب  اه  یتساک  یبایشزرا و  تبثم  تاکن  و 

؟ درک هلباقم  دوش 

ار یتوافتم  ياه  تیاور  اهنت  هتـشذگ ، زا  هک  دیدج  لسن  تالیامت  اه و  هتـساوخ  عاضوا و  رییغت  هعماج و  تالوحت  رثا  رب  نونکا  مه 
لاح و دنا  هدنام  ناریح  تارجاشم  تالداجم و  هار  دنچ  رد  باختنا  تواضق و  يارب  دنا و  هدینش 

99 ص :

همانزور ي سلجم ، رگراثیا  ناگدـنیامن  نارگراثیا و  روما  رد  ناریزو  نارواـشم  اـب  رادـید  رد  ینارنخـس  یبورک ، يدـهم  . 256 - 1
ص 2. ، 1379  / 7  / 6 دزی ، باتفآ 

.1379  / 7  / 4 ون ، تایح  همانزور ي  گنج ، درگلاس  تبسانم  هب  تکراشم  ههبج ي  هینایب  . 257 - 2
ص 2. ، 1379  / 7  / 5 ون ، تایح  همانزور  دورهاش ، رد  ینارنخس  ییاضر ، نسحم  . 258 - 3
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، حیـضوت نیا  اب  .تسا  ریذپراکنا  هک  تسا  هتفای  قیمعت  شرتسگ و  يا  هزادـنا  هب  هدـیدپ  نیا  تسا و  هدـش  هتفرگ  شلاچ  هب  هتـشذگ 
یفن و ناوج و  لسن  بذج  اه و  یناماسبان  زا  يرادرب  هرهب  يارب  هار  مهم  نیا  ماجنا  اب  .تسا  ناوج  لسن  ییوگخساپ  عانقا و  هار  اهنت 

نومزآ نیا  رد  ناوج  لسن  ياه  یگتسیاش  سدقم و  عافد  نارود  تیناقح  هک  یتروص  رد  الباقتم  .دش  دهاوخ  هتسب  هتشذگ  بیرخت 
ظفح و هدنیآ  ياه  لسن  يارب  یلم  یثاریم  ناونع  هب  گنج  ياهدرواتـسد  اه و  شزرا  لوصا و  املـسم  تسه ، هک  دـشاب ، عافد  لباق 

.دش دهاوخ  لقتنم 

100 ص :
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اه شسرپ  اهدرکیور و 

هراشا

یم راظتنا  هک  یلاح  رد  .داد  شرتسگ  تاعوبطم  رد  راـب  نیتسخن  يارب  ار  گـنج  دـقن  دادرخ 1376  مود  زا  سپ  یـسایس  تالداجم 
عافد نارود  ياه  شور  ینابم و  ساسارب  ار  کـیژتارتسا  یماـظن -  رکفت  يریگ  لکـش  هنیمز ي  گـنج  لاـس  تشه  هبرجت ي  تفر 

هب ار  یخیرات  هبرجت ي  نیا  ياه  ناینب  یـسایس ، فادها  هب  فوطعم  ییاه  شـسرپ  اب  گنج  هب  يداقتنا  نامتفگ  دزاس  مهارف  سدقم 
یسامح ياضف  هتـشذگ ، رد  .تسا  هتخادنا  هزرل  هب  ار  یخیرات  هبرجت ي  نیا  ياه  ناینب  یـسایس ، فادها  هب  فوطعم  ییاه  شـسرپ 

تـشپ گنج و  هنحـص ي  رد  مدرم  هنابلطواد ي  يداقتعا و  روضح  همه  زا  رت  مهم  و  نآ ، رب  مکاح  یتینما  ياه  ترورـض  گـنج و 
.دوب گنج  زا  شسرپ  داقتنا و  هب  فوطعم  ياهراتفر  راتفگ و  زا  عنام  ههبج 

هک هدروآ  دوجو  هب  ار  يرایسب  ياه  شسرپ  ماهبا و  نآ  نایاپ  هوحن ي  هنماد و  شرتسگ  لاس و  تشه  تدم  هب  گنج  ندش  ینالوط 
ياه تسایـس  گنج  نارود  رد  .دـش  دـهاوخ  حرطم  هدـنیآ  رد  ـالامتحا  يرگید  شخب  تسا و  هدـش  حرطم  نونکاـت  نآ  زا  یـشخب 
هکنآ لاح  .تشاد  نآ  لئاسم  گنج و  هب  یمومع  راکفا  يریگ  لکش  رد  یمهم  شقن  تاناکما ، ورین و  جیـسب  يارب  روشک  یتاغیلبت 

دیدج و ياهدرکیور  يریگ  لکش  هب  یعامتجا  یـسایس -  هنحـص ي  رد  دیدج  لسن  روضح  اب  هارمه  یعامتجا  یـسایس -  تالوحت 
نارکفنشور ناوج ، لسن  یمومع ، راکفا  رد  گنج  باتزاب  يانعم  هب  شسرپ  حرط  هکنیا  هب  رظن  تسا ، هدش  رجنم  گنج  زا  شـسرپ 

نیا تسا  مزال  دشاب  یم  روشک  رد  یسایس  ياه  هورگ  و 

101 ص :
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.دریگ رارق  یسررب  دروم  یعامتجا  یسایس -  تیعقاو  کی  ناونع  هب  شسرپ 

؟ دیآ یم  دوجو  هب  هنوگچ  تسیچ و  شـسرپ  اساسا  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  گنج  ياه  شـسرپ  هرابرد ي  تاحیـضوت  نیا  اب 
هب دیدج  لسن  شیادیپ  تیعضو و  رییغت  ایآ  رگید ، ترابع  هب  دراد ؟ دوجو  یتبسن  یعامتجا  یـسایس -  تیعـضو  شـسرپ و  نایم  ایآ 

؟ دش دهاوخ  حرطم  توافتم  ياه  شـسرپ  گنج ، دـننامه  گرزب ، ثداوح  ربارب  رد  نانچمه  تسا و  هتـشذگ  هب  يرگنزاب  هلزنم ي 
دوجو اب  دش و  دهاوخ  راگدنام  اهنآ  زا  یخرب  ای  تفر ؟ دهاوخ  نایم  زا  شـسرپ  خـساپ ، هئارا ي  اب  دراد و  یخـساپ  شـسرپ ، ره  ایآ 

؟ درک دهاوخ  بلج  دوخ  هب  ار  ناخروم  نارکفتم و  نادنمشیدنا و  راکفا  نانچمه  فلتخم ، ياه  خساپ  نداد  هئارا 

يرگشسرپ خیرات  زا  یتایلجت  يرشب  هشیدنا ي  خیرات   » دوش یم  هتفگ  تلع  نیمه  هب  دیاش  دراد و  تبـسن  هشیدنا  رکفت و  اب  شـسرپ 
تیوه يریگ  لکش  اب  شـسرپ  لیلد ، نیمه  هب  دراد (2)  دوجو  لماعت  هشیدـنا  لاؤس و  تیوه و  نایم  هکنیا  نمـض   (1) .تسا » يو 

هک یتینالقع  تیوه و  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یماگنه  شسرپ  رگید ، ترابع  هب  .دیآ  یم  دوجو  هب  نیشیپ  تیوه  ندرک  اهر  دیدج و 
هلصاف نآ  زا  هتفای ، رییغت  هتـشذگ  تینالقع  يوگلا  هک  ینونک  عاضوا  رد  لیلد ، نیمه  هب  .دبای  رییغت  تسا ، مکاح  اهراتفر  رکفت و  رب 

رما نیمه  دوش (3) و  یم  ماجنا  يواـکدوخ  ـألخ ، نیا  رد  اذـل  تسا  هتفرگ  لکـش  يرگید  ینـالقع  يوگلا  یفرط ، زا  میریگ و  یم 
هب .دراذگ  یم  ریثأت  شـسرپ  حرط  رد  اددـجم  زین  یهاگآ  دوش و  یم  رجنم  یهاگآ  هب  خـساپ  شـسرپ و  نیب  لماعت  .تساز  شـسرپ 

يارب ناسنا  هک  یـشالت  ینعی  یهاگآ  تفرگ و  دهاوخن  تروص  خساپ  يارب  یـشالت  دـشابن  شـسرپ  ات  : » دوش یم  هتفگ  لیلد  نیمه 
 . (4) .دهد » یم  ماجنا  شسرپ  هب  نداد  خساپ 

رد لزلزت  یعون  دـیدج  میهافم  قلخ  اب  تسا ، یهاگآ  بسک  دـیدج و  ياـنعم  يواـح  هک  یلاـح  نیع  رد  شـسرپ  دـسر  یم  رظن  هب 
دیدج یتبـسن  یخیرات  هدیدپ ي  نآ  اب  دوش ، نوگرگد  تالوحت  قطنم  دنک و  رییغت  عاضوا  یتقو  دروآ  یم  دوجو  هب  نیـشیپ  میهافم 

فاکش اذل  تسین ، نیشیپ  دننامه  هک  دوش  یم  رارقرب 

102 ص :

ص 6. ، 1379  / 11  / 5 باختنا ، همانزور ي  لاؤس ،» ناسنا و  ، » هنازرف نیسح  . 259 - 1
.نامه . 260 - 2

ص 5. ، 1379  / 9  / 21 باختنا ، همانزور ي  اب  وگو  تفگ  یحریف ، دواد  . 261 - 3
ص 5. ، 1379  / 2  / 3 ون ، تایح  همانزور ي  سرادم ، ییاشگزاب  مسارم  یمتاخ ، دمحم  دیس  . 262 - 4
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موهفم دنچ  ای  کی  یـشسرپ  ره  تفگ  ناوت  یم  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  دهاوخ  از  شـسرپ  لسن  رییغت  هارمه  هب  عاضوا  رییغت  زا  لصاح 
نآ هب  لاؤس  حارط  هاوخ  .دـشاب  یم  یـصخشم  لـلع  اـی  تلع  عباـت  زین  نآ  حرط  دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  یـصاخ  تیعـضو  هک  دراد 

اب نآ  حرط  لیالد  شـسرپ و  ره  تیهام  نایم  نینچمه  .دنک  حرطم  ار  شـسرپ  اهنت  دشابن و  فقاو  عوضوم  نیا  هب  هاوخ  دشاب ، هاگآ 
هاگ دوش و  یم  هدرپس  یشومارف  قاحم  هب  ای  دنک  یم  رییغت  شـسرپ  یهاگ  .دراد (1)  دوجو  یتبسن  دوش  یم  هداد  نآ  هب  هک  یخـساپ 

.دیامن یم  بلط  فلتخم  ياه  نارود  رد  ار  یتوافتم  ياه  خساپ  هک  دنام  یم  رادیاپ  نانچ 

رد اه  یماکان  یخرب  نآ و  ندـش  ینالوط  زاغآ و  اب  هکلب  تسا  هدـشن  داـجیا  ناـهگان  گـنج  ياـه  شـسرپ  تسا  نشور  هک  ناـنچ 
، یـسایس ياه  هورگ  یخرب  هلحرم ، نیا  رد  .تسا  هتفرگ  لکـش  اجیردـت  گنج ، ياهدـمایپ  راثآ و  یماظن و  ياـه  تاـیلمع  يزوریپ 
همادا ي للع  هژیو  هب  گنج  لئاسم  هرابرد ي  یـسایس  ياه  هورگ  حـتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  للع  هژیو  هب  گنج  لئاسم  هرابرد ي 
زا یکی  نمـشد  ندرب  دوس  لامتحا  گـنج و  موادـت  لاـح ، نیع  رد  .دندرک (2)  حرطم  ییاه  شـسرپ  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج 

تاریثأت گـنج و  یـسایس  یتدـیقع -  یناـبم  هکنیا  نمـض  دوب ؛ هدرتسگ  روط  هب  شـسرپ  حرط  زا  يراددوخ  رد  مهم  رایـسب  لـماوع 
.دوب اه  شسرپ  نیا  هب  هعماج  هجوت  زا  عنام  نآ  یسامح  يونعم و 

یـسایس ياضف  یجیردت  ندش  زاب  يداصتقا و  هعـسوت ي  نارود  رد  هژیو  هب  روشک  هعماج و  رب  مکاح  تیعـضو  رییغت  گنج و  مامتا 
گنج هب  یـسامح  یتدـیقع -  درکیور  دـش ، ببـس  رما  نیا  .دروآ  دوجو  هب  ار  گنج  هژیو  هب  هتـشذگ ، زا  يداقتنا  یـشرگن  روشک ،

اهدمایپ دهد و  ینالقع  یخیرات -  درکیور  هب  ار  دوخ  ياج 

103 ص :

تسا و نآ  ریگرد  هعماج  هک  یتاماهبا  شسرپ و  اب  اعبط  یسایس ، ياه  هورگ  نارگ و  لیلحت  ناققحم ، رظنم  زا  لاؤس  حرط  . 263 - 1
جـیاتن و دـنک و  یم  تیعبت  ینوگانوگ  لیالد  زا  دـشاب ، ناسکی  رهاظ  تیهام و  ظاحل  هب  رگا  یتح  دـیامن  یم  ترداـبم  نآ  حرط  هب 

.تسا توافتم  الماک  زین  نآ  ياهدمایپ 
ناتسبات 1363. حلص ،» گنج و  نوماریپ  یلیلحت  ، » ناریا يدازآ  تضهن  . 264 - 2
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هب ار  يدـیدج  تیعـضو  یعامتجا  یـسایس -  هنحـص ي  رد  بالقنا  مود  لسن  روضح  اب  هارمه  يداصتقا  هعـسوت ي  گنج و  نارود 
یمن سیدقت  ار  هتشذگ  اهنت  هن  لیلد  نیمه  هب  درادن و  هتشذگ  اب  یتبسن  دیدج  لسن  .دوب  توافتم  هتـشذگ  اب  الماک  هک  دروآ  دوجو 

.دنک یم  ینالقع  یسررب  دقن و  ار  نآ  هک  دنک ،

شیب هک  تسا  مهم  رایسب  هدیدپ ي  ود  دیدج  لسن  روهظ  اب  هارمه  یعامتجا (1)  یسایس -  تالوحت  تیعضو و  رییغت  گنج  زا  سپ 
يارب توافتم  أشنم  ود  ناوت  یم  لاح ، نیع  رد  .دـنراد  ریثأت  گـنج  ياـه  شـسرپ  قیمعت  عونت و  يریگ ، لکـش  رد  لـماوع  ریاـس  زا 

یم حرط  ار  ییاه  شـسرپ  یـسایس  تالداجم  تاشقانم و  رتسب  رد  یـسایس » ياه  هورگ  « ؛ درک ییاسانـش  گنج  ياـه  شـسرپ  حرط 
همادا گنج و  ندش  ینالوط  للع  دننام  اه  شـسرپ  زا  یخرب  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  یـسایس  فادها  ضارغا و  هب  فوطعم  هک  دـننک 

ناگدـنیامن باختنا  ماگنه  گـنج ، نارود  رد  يریگ  میمـصت  تیریدـم و  هویـش ي  دـقن  اـب  هارمه  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گـنج  ي 
ریسم رد  هک  ییاه  شسرپ  تالوحت و  رتسب  رد  یهاگآ ، بسک  يارب  ناوج  لسن  هکنآ  لاح  .دش  حرطم  تاعوبطم  رد  مشـش  سلجم 

ههد ي هک  ینعم  نیدب  تسا ؛ یتیوه  شلاچ  یعون  ناوج  لسن  درکیور  لاح  نیع  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  هدش  حرط  یسایس  تاشقانم 
هدننک نارگن  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  توافتم  هتـشذگ  اب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  يدـیدج  یخیرات  یگنهرف -  تیوه  بالقنا  گنج و 

 . .تسا (2) یعامتجا  هدرتسگ  قیمع و  یناماسبان  یعون  باتزاب  نآ ، ندش  یناگمه  اه و  شسرپ  هنماد ي  شرتسگ  اریز  تسا ؛ هدش 

مکاح و تیعضو  یـسایس و  ضارغا  فادها و  .دش  هراشا  نآ  هب  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یلک  هظحالم ي  دنچ  رب  رظان  شـسرپ  دقن و 
هتبلا دهد ؛ یم  حیضوت  ار  نآ  تیهام  شـسرپ و  قطنم  کیروئت  ظاحل  هب  تسا ، اهدرکیور  هدننک ي  نایب  هک  یتایرظن  تاضورفم و 

هک نانچ  لاح ، نیع  رد  .تسا  هتفهن  نآ  نورد  رد  شـسرپ و  ياوتحم  رد  عقاوم  یخرب  رد  دوش و  یم  نایب  راکـشآ  تاـیرظن  یهاـگ 
نآ راثآ  تاعبت و  گنج و  اریز  تسا ؛ یعیبط  يا  هزادنا  ات  گنج  زا  شسرپ  دش ، هراشا 

104 ص :

ص 7. ، 1379  / 11  / 24 زورما ، نارود  همانزور ي  يرهپس ، بارهس  راعشا  باتک  شورف  شهاک  للع  زا  یشرازگ  . 265 - 1
ص ناتسمز 1378 ، هرامش 26 ، وگو ، تفگ  همانلصف ي  ناریا ،» رد  تاحالصا  هدنیآ ي  یـسایس و  هعماج ي  ، » یفقث دارم  . 266 - 2

.8
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اه گنج  ریاس  رد  هک  نانچ  .دوش  یم  هجوت  نآ  هب  هراومه  اذل  دراد و  دنویپ  روشک  هعماج و  تشونرس  اب  هک  تسا  یتایح  يا  هلئسم 
.دوش یم  حرطم  يرایسب  ياه  شسرپ  نانچمه  اه  لاس  تشذگ  اب  مانتیو ، گنج  ای  مود  یناهج  گنج  دننام 

یسررب نیا  رد  دننک  یم  لاؤس  زین  دنا  هدش  يراوتم  قارع  زا  هک  ییماظن  یـسایس و  صاخـشا  ای  نویـسیزوپا  ناریا  اب  قارع  گنج  زا 
رکـشلرس .دوش  یم  هراشا  دروم  کی  هب  اهنت  اه  شـسرپ  تیهام  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  یلو  دوش ، یمن  هجوت  نادنچ  عوضوم  نیا  هب 

یماظن و رظن  زا  لاس 1980  رد  قارع  ناریا و  نایم  کیژتارتسا  هنزاوم ي  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  رظن  نیا  رب  یئارماـسلا ، قیفو  یقارع ،
شسرپ يو  .تسا (1)  هدوب  تیانج  زین  یناسنا  یموق و  یلم و  عفانم  رظن  زا  تفرگ و  هابتشا  یمیمصت  گنج  زاغآ  اب  قارع  یـسایس ،

: دنک یم  حرطم  ریز  حرش  هب  ار  ییاه 

هب ریگارف  ذوفن  ایآ  دشاب  اهزرم  زا  رترود  رتمولیک  اهدـص  يروشک  رد  گرزب  کیژتارتسا و  فادـها  هلـصاف ي  هک  یتیعـضو  رد  - 1
؟ دشاب زاسراک  دناوت  یم  رتمولیک  دص  دنچ  ات  کی  نیب  قمع  رد  مه  نآ  روشک  نیا 

؟ دزاس ققحم  ار  دوخ  کیژتارتسا  فادها  زا  یکی  یتح  تسناوت ، گنج  نیا  رد ] قارع   ] ایآ - 2

دوخ زا  يارب  یبساـنم  ياـج  ناریا  هنحـص ي  اـیآ  دوب ؟ قارع  يارب  تسرد  حیحـص و  یتیرومأـم  ناریا  اـب  هلباـقم  تیرومأـم  اـیآ  - 3
؟ دوب اه  یقارع  ناوارف  یگتشذگ 

؟ درک مولعمان  يا  هدنیآ  اب  یتاحیلست  ییا  هقباسم  دراو  ار  هقطنم  گنج  نیا  ایآ  - 4

رد تسا ؟ هتفر  اجک  تفن  یلبق  ياهدـمآرد  سپ  تسا ؛ هدوب  رـالد  دراـیلیم  رب 30  غلاب  ام  يزرا  ریاخذ  ناریا  اب  گـنج  زاـغآ  رد  - 5
.درک هدافتسا  اه  تورث  نیا  زا  لکش  نیرتدب  هب  قارع ]  ] میژر .دیسر  یم  رالد  درایلیم  زا 25  شیب  هب  ام  ياهدمآرد   1980

، درک فارتعا  لیروآ 1990  رد 21  ناریا  روهمج  سیئر  هب  يا  همان  رد  مادص  - 6

105 ص :

 - صص 168 ، 1377 نارهت ، هاپس ، یگنهرف  زکرم  ینوراق ، ناندع  همجرت ي  یقرش ، ياه  هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  . 267 - 1
.167
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(1) تسا ؟ هدوب  نارگید  کیرحت  ریثأت و  تحت  يو  هک  تسین  یفاک  وا  فارتعا  نیا  ایآ  .تسا  هتـشاد  هدننک  کیرحت  یلماع  گنج 
.

گنج نامز  رد  اه  شسرپ  يریگ  لکش 

هراشا

اکیرما ياه  تسایـس  فادـها و  بوچراچ  رد  ادـتبا  نامه  زا  نآ ، للع  هرابرد ي  هیلوا  ياه  یـسررب  ناریا و  هب  قارع  زواـجت  زاـغآ 
رب مکاـح  ياـضف  عقاو ، رد  .دـش  یمن  حرطم  لاؤس  دـش و  یم  ریـسفت  لـیلحت و  اـهنت  گـنج  عوقو  لـلع  ناـمز ، نآ  رد  .دـش  ریـسفت 

عوقو تلع  رد  یماهبا  اهنت  هن  گنج  عورش  ات  بالقنا  يزوریپ  هلصاف ي  رد  اه  تموصخ  دیدشت  قارع و  اکیرما و  اب  ناریا  تابسانم 
یگدامآ یعون  قارع  اکیرما و  یلامتحا  تامجاهت  ربارب  رد  عافد  ترورـض  دوجوم و  ياه  ینارگن  هک  دوب ، هتـشاذگن  یقاـب  گـنج 

.دش راکشآ  قارع  زواجت  ربارب  رد  مدرم  تمواقم  رد  نآ  راثآ  هک  دوب  هدرک  داجیا  هعماج  رد  ینهذ 

تحت هک  یـسایس ، تاشقانم  هلباقم ، يارب  یمومع  جیـسب  ناریا و  هب  قارع  زواجت  زا  یـشان  هیلوا ي  تاباهتلا  نتـسشنورف  اـب  اجیردـت 
روضح نیگنـس  هیاس ي  اب  نیا ، رب  هوالع  .دروخ  دـنویپ  گنج  هلئـسم ي  اب  دـش و  هتفرگ  رـس  زا  دوب  هتفای  شهاک  قارع  زواجت  ریثأت 

، اهرهش ریاس  هب  قطانم  نیا  یلاها  ترجاهم  اهرهـش و  اهاتـسور و  يزرم و  قطانم  لماش  روشک  كاخ  زا  یـشخب  رد  یقارع  نازابرس 
رب اهالاک  ریاس  نیزنب و  تفایرد  يارب  فص  لیکـشت  ییاذغ و  داوم  بذاک  هاگ  دـیدش و  دوبمک  .دـش  راکـشآ  گنج  تاعبت  راثآ و 

.داهن ياج  رب  ار  دوخ  راثآ  یسایس  تاشقانم  دیدشت 

زا يریگوـلج  نازواـجتم و  اـب  هلباـقم  يارب  شترا  ياـهورین  ندوـبن  هداـمآ  تقو و  روـهمج  سیئر  یتیاـفک  یب  یتیعـضو ، نینچ  رد 
دروم روشک  یماظن  یسایس -  نالوئسم  زا  یشخب  يراگنا  لهس  قارع  زواجت  اب  عقاو ، رد  .دش  حرطم  ناریا  كاخ  لاغشا  يورـشیپ و 

: تفگ ینانخس  یط  درک و  هجوت  گنج  يریذپ  بانتجا  هب  تقو ، روهمج  سیئر  ردص ، ینب  راب  نیتسخن  يارب  .تفرگ  رارق  هجوت 

106 ص :

.175 صص 176 -  نامه ، . 268 - 1
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نیا لایخ  ات  مینک  ذاختا  یحیحـص  متـسیس  میتسناوت  یم  ام  هتـشذگ  ياه  هام  یط  دوب ، زارتحا  لباق  هتبلا  هک  یلیمحت  گنج  نیا  رد  »
 . (1) .دشاب » یتربع  سرد  نیا  مراودیما  .میدرکن  نینچ  اما  دنکن ، روطخ  نانمشد  نهذ  هب  اه  گنج  عون 

اوق لک  هدنامرف ي  روهمج و  سیئر  هام  تفه  زا  شیب  هک  دنک  یم  هراشا  گنج  زا  يریگولج  ترورـض  رب  یطیارـش  رد  ردـص  ینب 
ردـص ینب  هب  اوق  لـک  یهدـنامرف  تیلوئـسم  ارچ  هک  شـسرپ  نیا  ندرک  حرطم  اـب  ناریا ، هدوـت ي  بزح  لـک  ریبد  يروناـیک ، .دوـب 

تـشونرس گرزب و  یهابتـشا  اوق  لک  یهدنامرف  يروهمج و  تسایر  هب  ردص  ینب  ندش  هدیزگرب  هک  دوب  رظن  نیا  رب  دش ، راذـگاو 
ناریا (3) زور  نآ  ریظن  یعاضوا  رد  هدش  هبرجت  يوگلا  ندوبن  روشک و  هرادا ي  يارب  یـسایس  هبرجت ي  نتـشادن  يو  .دوب (2)  زاس 
دادرخ 1360 رد  هک  ییاه  يریگرد  جوا  رد  خساپ  شسرپ و  هسلج ي  رد  يرونایک  .دنک  یم  رکذ  قارع  زواجت  رد  يرگید  لماع  ار 

یلو داد ، يو  هب  گـنج  عورـش  زا  لـبق  هدوـت  بزح  هک  یتاـعالطا  گـنج و  عورـش  رد  ردـص  ینب  شقن  هراـبرد ي  تشاد ، دوـجو 
: دیوگ یم  درکن ؛ یهجوت 

هتشاد دوجو  گنج  زورب  لامتحا  هرابرد ي  البق  یتاعالطا  هچ  تسا و  هدوب  هلحرم  هچ  رد  ناریا  یعافد  عضو  هک  درک  یسررب  دیاب  »
زا شیپ  اه  هاـم  اـه و  هتفه  هک  مینک  هئارا  ار  دوخ  تاـعالطا  زا  يا  ههایـس  میناوت  یم  اـم  دوش ، یم  طوبرم  اـم  هب  هچنآ  .هریغ  تسا و 

هلئـسم ي قارع ، میژر  زواجت  زا  شیپ  زور  هس  ود ، یتح  ام  .میداد  ردـص  ینب  ياقآ  دوخ  هلمج  زا  یمـسر ، تاماقم  هب  گنج  زاـغآ 
 . (4) .میدرک » حرطم  ایرد  اوه و  نیمز ، قیرط  زا  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  هب  زواجت 

تنایخ یسوساج و  ماهتا  زا  ندش  اهر  یمالـسا و  يروهمج  هب  هدوت  بزح  کمک  تابثا  يارب  يریگتـسد ، زا  سپ  اهدعب ، يرونایک 
: دسیون یم  اه  نادنز  نامزاس  تقو  تسرپرس  هب  يا  همان  رد 

ناتسود زا  هلمح  یکیدزن  رد  هلصافالب  راب  کی  لاس 1359 و  هام  نیدرورف  رد  لبق  اه  تدم  راب  کی  ام  ار  ناریا  هب  قارع  هلمح ي  »
 . (5) .میداد » عالطا  ردص ، ینب  روهمج ، سیئر  هب  میدرک و  ادیپ  عالطا  دوخ 

107 ص :

، گنج تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  يرـسارس ، موجه  مراـهچ ، دـلج  قارع ، ناریا و  گـنج  رامـشزور  يراـصنا ، يدـهم  . 269 - 1
.1359  / 7  / 12 یمالسا ، بالقنا  همانزور  زا  لقن  هب  ص 277 ، ، 1375 نارهت ،

ص 567. راهب 1376 ، هرگن ، تاراشتنا  یگنهرف  هسسؤم  خیرات ، اب  وگو  تفگ  يرونایک ، نیدلارون  . 270 - 2
ص 577. نامه ، . 271 - 3

ص 10. ، 1360  / 3  / 23 ناریا ، هدوت  بزح  تاراشتنا  خساپ ، شسرپ و  هسلج ي  يرونایک ، نیدلارون  . 272 - 4
.1365  / 7  / 18 هرامش ي 480298 ، هرامش ي 2 ، هدنورپ ي  يرونایک ، . 273 - 5
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درکلمع دـش و  مهتم  يراگنا  لهـس  هب  درک  ذاختا  قارع  ربارب  رد  هک  ییاه  تسایـس  لیلد  هب  تقوم  تلود  نینچمه  دـنور  نیمه  رد 
يارب تقوم  تلود  شـالت  ناوـنع  اـب  ار  يا  هوزج  شـسرپ  نیا  ربارب  رد  يدازآ  تضهن  .دوـب  گـنج  عورـش  رد  يرثؤـم  لـماع  اـهنآ 

: تسا هدمآ  هوزج  نیا  رد  .تخاس  رشتنم  یلیمحت  گنج  زا  يریگولج 

هک دنا  هدش  یعدم  هاگآان  ناناملسم  زا  يا  هدع  نانآ ، ياه  يزاسوج  ریثأت  تحت  ناریا و  یمالسا  بالقنا  نانمـشد  زا  یخرب  اریخا  »
هب تقوم  تلود  هب  يراـگنا  لهـس  تبـسن  .تسا  هدوب  تقوم  تلود  يراـگنا  لهـس  رثا  رد  ناریا  هیلع  قارع  شترا  زواـجت  گـنج و 
زا ای  دـنزاس  یم  حرطم  ار  يا  هلئـسم  نینچ  هک  اـهنآ  .تسا  یمالـسا  ياوقت  زا  رود  هب  یفاـصنا و  یب  یلیخ  ناریا  هیلع  گـنج  رطاـخ 
وج ریـسا  هکنآ  ای  زوت  هنیک  تقوم  تلود  هب  تبـسن  ضرغم و  هدرکان ، يادـخ  اـی  دنتـسه  عـالطا  یب  هدوب و  رود  هب  یـسایس  لـئاسم 

 . (1) دنا ».]  ] دوجوم هنوگرامیب  یسایس 

عطاق و رایـسب  تردق و  عضوم  زا  قارع  ربارب  رد  تقوم  تلود  عضوم  : » تسا هدمآ  دش ؛ لیلحت  شـسرپ  نیا  حرط  للع  هکنآ  زا  سپ 
زا هک  دنناد  یم  همه  « ؛ تسا هدمآ  هوزج  نیمه  رد  هنانیب » عقاو  تردق و  عضوم  زا   » تسایس حیـضوت  رد   (2) .تسا » هدوب  هنانیب  عقاو 

.تسا هدومن  یم  تاکیرحت  هدـید و  یم  كرادـت  تسا و  هدوب  ناریا  هب  هلمح  ددـصرد  ثعب  میژر  بالقنا ، يزوریپ  يادـتبا  ناـمه 
 . (3) .دوب » ینیب  شیپ  لباق  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  ناریا  هب  یماظن  هلمح ي 

شیپ ناهج  ياه  بالقنا  ریاس  یـسررب  اب  دادـخر  نیا  .تسا  هدوب  ناریا  هب  مجاهت  يارب  قارع  یگدامآ  یلـصا  ضرف  لیلحت ، نیا  اـب 
ییوگو تفگ  رد  يدازآ  تضهن  دـیدج  لک  ریبد  .تسا  اه  بالقنا  يدوبان  ای  لیدـعت  يارب  شور  کی  گنج  اریز  دوب ؛ هدـش  ینیب 

زا سپ  ام  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  مدوب و  هدرک  هعلاطم  ار  اه  بالقنا  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  دـیکأت  عوضوم  نیمه  رب  یـصاصتخا 
 . (4) .میدیسر » هجیتن  هب  قارع  دروم  رد  یسررب و  ار  ناگیاسمه  .میشاب  هثداح  کی  رظتنم  دیاب  بالقنا  يزوریپ 

108 ص :

ص 36. ، 1361  / 4  / 1 يدازآ ، تضهن  تاراشتنا  قارع ، یلیمحت  گنج  زا  يریگولج  يارب  تقوم  تلود  شالت  . 274 - 1
.نامه . 275 - 2

.36 صص 37 -  نامه ، . 276 - 3
.1378  / 8  / 3 هدنسیون ، اب  یصاصتخا  هبحاصم  يدزی ، میهاربا  . 277 - 4
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روشک یماظن  یسایس -  عاضوا  قارع و  ياه  تسایـس  حیـضوت  يارب  يدازآ  تضهن  حلـص ، گنج و  هرابرد ي  یلیلحت  هوزج ي  رد 
: تسا هدش  دیکأت  تردق  زکارم  ددعت  لیلد  هب  مکاح  جرم  جره و  دیدج و  ماظن  رارقتسا  لاقتنا و  نارود  رد 

اهامیپاوه و تشذـگ ، یم  تقوم  تلود  رمع  زا  هام  کی  زونه  هک  ینامز  رد  ینعی  هام 1357  دنفسا  رد  هک  دنراد  رطاخ  هب  ام  مدرم  »
هب تـسد  يزوـمرم ، ياـه  هورگ  رــصانع و  ناـمز  نآ  رد  .دـندرک  ناراـبمب  برغ  رد  ار  ناریا  يزرم  تاـهد  قارع  ياـهرتپوک  یله 

تلود دنتفگ ، یمن  زگره  اما  دندش ، لمع  تدش  لثم و  هب  هلباقم  راتـساوخ  تلود  زا  دندز و  تقوم  تلود  هیلع  يدیدش  تاکیرحت 
 . .دهدب (1) جرخ  هب  لمع  تدش  دورب و  قارع  اب  هلباقم  هب  دیاب  حلسم  يورین  مادک  اب  هام 1357 ، دنفسا  رد  مه  نآ  تقوم 

تلود دروخرب  شور  هرابرد ي  قارع ، زیمآ  کـیرحت  تامادـقا  ربارب  رد  روشک  یـسایس  تیعـضو  ناریا و  یماـظن  ناوت  یباـیزرا  اـب 
: تسا هدش  هتشون  قارع  اب  تقوم 

هتخانش تیهام  هب  هجوت  اب  هک  دوب  نیا  هلئسم  هکلب  تسا ، ناریا  هب  هلمح  ددصرد  قارع  هک  دوبن  نیا  اهنت  هلئسم  تقوم  تلود  رظن  زا  »
دوخ هلمح ي  ات  دهدب  میژر  نآ  تسد  هب  يا  هناهب  هک  دنک  راتفر  يروط  دیاب  ناریا  بالقنا  ایآ  قارع  رد  مادص  ینعی  میژر  هدش ي 

هچ ره  ار  هلمح  نامز  لقادح  ای  دیوش  ناریا  هب  قارع  هلمح ي  عنام  هک  تفرگ  راک  هب  ار  یتادـیهمت  دـیاب  سکعرب  ای  دـنک  هیجوت  ار 
درک و تمواقم  یجراخ  ياهورین  مجاهت  ربارب  رد  ناوتب  هک  دـسرب  یماجـسنا  نانچنآ  هب  یلخاد  طیارـش  ات  تخادـنا  قیوعت  هب  رتشیب 
هب هک  ینامز  رد  يریگرد  زا  دنک و  یثنخ  ار  قارع  هئطوت  دیـشوک  ینعی  درک ؛ باختنا  ار  لوا  شور  تقوم  تلود  دومن ؟ عفد  ار  نآ 

 . (2) .دزرو » بانتجا  تسا  نمشد  عفن 

تـسرهف دوب  هچ  قارع  ياـه  شـالت  ندرک  یثـنخ  يارب  تقوم  تلود  شور  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  يدازآ  تضهن  لـک  ریبد 
: درمشرب ار  تامادقا 

اه برع  رگا  دـینزن  مه  رب  ار  دوجوم  عضو  هکنیا  رب  ینبم  اه  برع  هب  مایپ  تیوک ، رد  ناریا  ریفـس  ناونع  هب  یناکدرا  سمـش  نییعت  »
ام دننک ، حرطم  ار  هریزج  هس 

109 ص :

.36 صص 37 -  ذخام 15 ، . 278 - 1

.36 صص 37 -  ذخام 15 ، . 279 - 2
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زا ات  تساوخ  رکبلا  نسح  زا  تیوک  ریما  هک  دوب  نیا  نآ ، هجیتن ي  هک  تیوک  قیرط  زا  قارع  هب  مایپ  درک ، میهاوخ  حرطم  ار  نیرحب 
ریزو هب  لاس 1358  رد  ابوک  رد  اناواه  سنارفنک  رد  تیوک  هجراخ ي  ریزو  ار  مادـقا  نیا  ربخ   ) دـنک يراددوخ  ناریا  هیلع  کیرحت 

يروآ عمج  ماما و  دـییأت  اب  قارع  رد  ناریا  ریفـس  نیلوا  ناونع  هب  ییاعد  ياقآ  نییعت  هرخالاب  (1) و  داد ) عالطا  ناریا  تقو  هجراـخ 
 . (2) .تسا » هدش  رکذ  تقوم  تلود  ياه  شالت  زا  يرگید  شخب  دندش ، باختنا  هک  یعبانم  اب  قارع  شترا  زا  تاعالطا 

لاس ناـمه  دادرخ  خـیرات 14  رد  يادـتبا 1358 ، رد  قارع  يزرم  تازواـجت  هب  تقوـم  تلود  ضارتـعا  زا  سپ  تسا  نـشور  هـچنآ 
تراـسخ نییعت  يارب  ار  يزرم  ياـه  هدـکهد  تلود  ود  ناگدـنیامن  درک و  یهاوخرذـع  ناریا  زا  یبـتک ، تروـص  هـب  قارع  تـلود 

رد دشن  رارکت  زگره  داد و  خر  لیاوا 1358  رد  مه  نآ  راب و  کی  يارب  اـهنت  هک  قارع  شنکاو  عوضوم و  نیا  .دندرک (3)  دیدزاب 
دعب تقوم و  تلود  نامز  رد  خیرات  نیا  زا  سپ  .تسا  هدش  دـیکأت  نآ  رب  تقوم (4)  تلود  هناربدم ي  شور  ناونع  اب  ددـعتم  عبانم 

زا سپ  ار  یـشنکاو  نینچ  قارع  هک  یخیراـت  ناـمه  رد  هکنیا  نمـض  تفاـی ، هـمادا  ناـنچمه  قارع  تازواـجت  تاـکیرحت و  نآ ، زا 
يا هدرتسگ  شالت  ناتسبرع ، ناونع  تحت  ناتـسا  نیا  هیزجت  يارب  ناتـسزوخ  رد  داد ، ناشن  دوخ  زا  نیـشندرک  ياه  هدکهد  نارابمب 
لیر رد  راجفنا  نینچمه  .درک  یم  لالخا  تفن  لاـقتنا  رد  دوخ ، رودزم  لـماوع  تسد  هب  تفن  هلول ي  طوطخ  راـجفنا  اـب  درک و  یم 
ياه شالت  زا  یشخب  ناریا  لخاد  رد  يزرم  ياه  هداج  يراذگ  نیم  رهـشمرخ و  تیعمجرپ  زکارم  رد  يراذگ  بمب  نهآ ، هار  ياه 
مادـص ندـمآ  راـک  يور  يو و  يراـنکرب  دوب ، قارع  روهمج  سیئر  رکبلا  نسح  زونه  هلحرم  نیا  رد  هکنآ  لاـح  .دوب  قارع  تلود 
هجوت دراوم  نیا  هب  هداد  ماجنا  يدازآ  تضهن  هک  ییاـه  یـسررب  رد  هنافـسأتم  .درک  رت  یمجاـهت  ار  ناریا  هیلع  قارع  ياـه  تساـیس 

.دادن یبسانم  خساپ  يو  هک  دش  يروآدای  یتساک  صقن و  نیا  يدازآ  تضهن  لک  ریبد  اب  وگو  تفگ  رد  هک  نانچ  .تسا  هدشن 

110 ص :

ذخام 18. . 280 - 1

ذخام 18. . 281 - 2
ص 38. ذخام 15 ، . 282 - 3
ص 38. ذخام 15 ، . 283 - 4
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تازواجت اب  هلباقم  يارب  نآ  يریگراک  هب  هرابرد  نآ  یگتخیسگ  يزوریپ  زا  سپ  شترا  تیعـضو  هب  هراشا  رب  هوالع  يدازآ  تضهن 
: تسا هدمآ  گنج  لیمحت  هئطوت ي  هرابرد ي  هدش  دای  هوزج ي  رد  .تسا  هجوت  لباق  هک  هدرک  هراشا  يا  هلئسم  هب  قارع 

يروط هب  دننک ، لیمحت  ام  رب  ناریا  بونج  برغ و  ياهزرم  رد  هچ  ناتـسدرک و  رد  هچ  ار  گنج  یطیارـش  نینچ  رد  هک  دوب  هئطوت  »
هب .دوش  مجسنم  سردوز  روط  هب  شترا  رذگهر  نیا  زا  دیامن و  هدافتـسا  هلباقم  يارب  شترا  ینعی  هار  اهنت  زا  دوش  روبجم  تلود  هک 

قارع اب  گنج  رد  ارهاظ  هک  هدـش  مجـسنم  شترا  تسا ، هتفرگن  تروص  شترا  رد  مزال  هیفـصت ي  زونه  هک  یلاـح  رد  بیترت ، نیا 
هزنم كاپ و  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  شترا  هکلب  یهاشنهاش  شترا  ناونع  هب  هن  راب  نیا  اما  يدیدج ، تردق  اب  تسا ، هدـش  زوریپ 

رد هئطوت  نیمه  ریظن  .دـنامب  یقاب  نمـشد  یلاـمتحا  ياـه  هماـنرب  يارب  دـیما  هنزور ي  ناونع  هب  دـنک و  یم  ادـیپ  روضح  هنحـص  رد 
رد یمالـسا  بـالقنا  نانمـشد  ياـه  هئطوـت  تاـکیرحت و  هدـمع ي  یلـصا و  ياـهروحم  زا  یکی  دوـب و  هدـش  حرطم  زین  ناتـسدرک 

هلباقم و کی  رد  ات  دراد  مازعا  ناتسدرک  هب  ار  شترا  ات  دنزاس  روبجم  ار  تقوم  تلود  هک  تسا  هدوب  فده  نیمه  ققحت  ناتـسدرک 
تاـکیرحت و نینچ  هب  نت  هک  دوب  تقوم  تلود  ینیب  عقاو  زا  نیا  ددرگ و  مجـسنم  سردوز  روط  هب  اددـجم  شترا  یماـظن  يریگرد 

 . (1) .دشن » میلست  دادن و  ییاه  هئطوت 

ناتسزوخ و رد  بالقنادض  ياه  هورگ  قارع و  هنابلط  هیزجت  ياه  شالت  ربارب  رد  تقوم  تلود  تسایس  هیجوت  يارب  لیلحت ، نیا  رد 
هرابرد ي هک  یلیلحت  رد  يدزی  میهاربا  ياقآ  اهدـعب  هکنآ  لاح  تسا ، هدـش  هراشا  ییا  هئطوت  هب  شترا  نتفرگن  راک  هب  ناتـسدرک و 

: تسا ضقانت  رد  نیشیپ  لیلحت  اب  هک  دنک  یم  هجوت  شترا  هلئسم ي  هب  يرگید  هبنج ي  زا  دنک  یم  گنج  ندش  ینالوط 

دوب و يزهجم  شترا  ناریا  شترا  هک  دینادب  امش  هتشاد ، تلاخد  مه  یجراخ  طوطخ  کی  گنج  همادا ي  رد  هک  متسه  دقتعم  نم  »
نیا اب  ار  شترا  نیا  تسیاب  یمن  ام 
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یـصاخ هطبار ي  اه  ییاکیرما  اب  هاش  هکنیا  يارب  ناریا  شترا  هب  دنداد  هاش  نامز  رد  ار  تازیهجت  نیا  .میدرب  یم  نیب  زا  شتازیهجت 
دنتـساوخ یم  اه  ییاکیرما  عقاو  رد  دنریگب ، سپ  ار  اهنیا  دنیایب  دنتـسناوت  یمن  هک  اه  ییاکیرما  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  اما  تشاد ،

 . (1) .دنربب » نیب  زا  ار  نیا 

يارب گنج ، زا  سپ  يرگید  لیلحت  رد  تسا و  هدش  رکذ  شترا » ماجسنا  روشک و  هیزجت   » گنج زا  فده  لیلحت  کی  رد  نیاربانب ،
.دوش یم  دیکأت  شترا » ندرب  نیب  زا   » فده اب  هناگیب  طخ  رب  نآ  ندش  ینالوط  گنج و  همادا ي  للع  حیضوت 

تقوم و تلود  اب  ههام  هد  هرود ي  کی  رد  روشک  ییارجا  تیلوئـسم  گنج  عورـش  ات  بالقنا  يزوریپ  لصاف  دـح  رد  هکنیا  هب  رظن 
یلاغـشا قطانم  يزاسدازآ  رد  یماکان  قارع و  يورـشیپ  لماع  اهدعب  گنج و  عورـش  ثحابم  زا  یـشخب  اذل  دوب ، ردـص  ینب  اب  دـعب 

میژر تیهام  تسخن  دوش ؛ یم  هجوت  هلئـسم  ود  هب  عوضوم  نیا  هیلوا ي  نییبت  رد  .دوب (2)  ردـص  ینب  تقوم و  تلود  هجوتم  اساسا 
يراگنا لهـس  نیا ، رب  هوالع  .تسا  یجراخ  ياه  تلود  کیرحت  تیاـمح و  اـب  ناریا  هیلع  گـنج  يارب  روشک  نیا  هدارا ي  ثعب و 

لاغـشا زا  يریگولج  روشک و  برغ  بونج و  رد  قارع  يزرم  تازواجت  اب  هلباقم  يریگـشیپ و  رد  ردص  ینب  اهدـعب  تقوم و  تلود 
ار یتاماهتا  دوب  ود  نیا  نیب  هک  یتاشقانم  رد  دش  ببـس  ردص  ینب  ای  يدازآ  تضهن  فالتخا  هرود ، نیا  رد  .دـشاب  یم  ناریا  كاخ 

ردـص ینب  هب  ناریا  هیلع  گنج  يارب  قارع  یگدامآ  هلحرم  ود  رد  دـیوگ  یم  هدوت  بزح  هک  هنوگ  نامه  .دـنیامن  رگیدـمه  هجوتم 
: دنک یم  نایب  ار  عوضوم  نیمه  هباشم  زین  يدازآ  تضهن  لک  ریبد  تسا ؛ هدش  هداد  عالطا 

ار ربخ  نیا  ام  درک و  دـهاوخ  هلمح  ناریا  هب  رگید  هام  کی  قارع  داد ، عـالطا  تیوک  رد  ناریا  ریفـس  هب  قارع  شترا  رد  عبنم  کـی  »
 . (3) .میدرک » لقتنم 

اب نابآ 1358  رد 13  اکیرما  ترافس  فرصت  زا  لبق  زور  دنچ  ویک ، جروج  ناریا ، رد  ایس  نامزاس  هاگتسیا  سیئر  نیا ، زا  شیپ  هتبلا 
ناریا تقو  هجراخ ي  ریزو 
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ایآ هک  تسا  هدـشن  صخـشم  زونه  هک  دـهد  یم  هئارا  یتاعالطا  ناریا  هب  هلمح ي  زا  قارع  دـصاقم  هراـبرد ي  دـنک و  یم  تاـقالم 
؟ تسا هتفرگ  رارق  ماما  بالقنا و  ياروش  رایتخا  رد  نآ  تاعالطا  تاقالم و  نیا  شرازگ 

قطانم یمدرم  تمواقم  دوجو  اب  قارع  شترا  تسخن  هلحرم ي  رد  .دش  حرطم  دیدج  ياه  شسرپ  گنج  همادا ي  عورـش و  زا  سپ 
اهروشک و زا  حلـص  ياه  تئیه  ددرت  یتیعـضو  نینچ  رد  .درک  لاغـشا  ار  ناریا  كاـخ  زا  عبرم  رتمولیک  هب 15000  کیدزن  یعیسو 
اه و هنیمز  ندرک  فرطرب  ياج  هب  سب  شتآ  يرارقرب  اب  گنج  مامتا  ياه  تئیه  یلـصا  شیارگ  .دوب  هدش  زاغآ  یللملا  نیب  عماجم 

سپس سب و  شتآ  داهنشیپ  شریذپ  تسخن ، تشاد ؛ لح  هار  ود  ناریا  یمالسا  يروهمج  یتیعضو  نینچ  رد  .دوب  گنج  ياه  هشیر 
لیمحت يارب  راـشف  مرها  زا  یلاغـشا  قطاـنم  رد  رارقتـسا  اـب  دوب و  رترب  عضوم  رد  قارع  هکنیا  لـیلد  هب  شور  نیا  .قارع  اـب  هرکاذـم 

نادیم رد  ماجنارـس  قارع  ار  هچنآ  دـش و  یم  یبایزرا  ناریا  ندـش  میلـست  يانعم  هب  درک ، یم  هدافتـسا  ناریا  هب  دوخ ، ياه  هتـساوخ 
هب هجوت  اب  ییاهداهنـشیپ  نینچ  شریذـپ  .دروآ  یم  تسد  هب  هرکاذـم  زیم  تشپ  رد  دوب  هدرواین  تسد  هب  یماـظن  يزوریپ  اـب  گـنج 
زا ار  مزال  تازایتما  مه  تارکاذـم ، ندرک  ینالوط  یلاغـشا و  قطانم  رد  رارقتـسا  اـب  اـه  یقارع  اریز  دوبن ؛ ینتفریذـپ  نآ ، ياهدـمایپ 
 - یـسایس یتاـبث  یب  هـنیمز ي  لـمع  رد  دـندرک و  یم  داـجیا  ناریا  يارب  یعاـمتجا  یـسایس -  تالــضعم  مـه  دـنتفرگ و  یم  ناریا 

لیمحت رد  رظن  دروم  فادـها  ققحت  ياـنعم  هب  رما  نیا  دوـش و  یم  مهارف  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  یـشاپورف  ـالامتحا  یعاـمتجا و 
.دوب یماظن  تردق  رب  هیکت  اب  زواجتم  ندنار  نوریب  تمواقم و  مود  لح  هار  .دوب  ناریا  هب  گنج 

هک گنج  یتدـیقع  یـسایس -  تیهام  ریـسفت  نمـض  تشاد ، ناریا  هب  قارع  یماظن  زواجت  ثعب و  میژر  تیهام  زا  هک  یکرد  اب  ماما 
حرطم ار  یطورـش  گنج  هب  ندیـشخب  ناـیاپ  يارب  .تساـکیرما  لـماع  مادـص  هکنیا  رب  دـیکأت  دـیمان و  رفک  مالـسا و  گـنج  ار  نآ 

.دوب زواجتم  ناونع  هب  قارع  مالعا  تسخن ، طرش  تخاس ؛
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: دوب هتفگ  تشاد  هدهع  رب  ار  یمالسا  سنارفنک  حلص  تئیه  تسایر  هک  یطش ، بیبح  اهدعب 

تقفاوم گنج  نایاپ  اب  هلـصافالب  نم  تسا  زواجتم  مادـص  دـینک  مالعا  نم  لزنم  نوریب  رد  امـش  : » تفگ ناشیا  ماما  اب  تاـقالم  رد  »
« .منک یم 

: دوب هدوزفا  یطش  بیبح 

 . (1) .دنتفریذپ » یمن  اهنآ  یلو  میدرک ، یم  نایب  یبرع  ياهروشک  هب  ار  ماما  رظن  ام  »

هب ار  ناریا  هب  تمارغ  تخادرپ  یلاغـشا و  قطانم  زا  قارع  ینیـشن  بقع  لماش  جیاتن  یقوقح  ظاحل  هب  عوضوم  نیا  مالعا  دوب  یهیدب 
دوب و یللملا  نیب  عامجا  کی  لصاح  ناریا  هب  قارع  هلمح ي  هکنآ  لاح  .تخاس  یم  میقع  ار  زواجت  زا  يریگ  هرهب  تشاد و  لاـبند 

یب دروم  ناریا  ياهداهنـشیپ  لیلد ، نیمه  هب  .دـندوبن  حلـص  يرارقرب  یقیقح و  يانعم  هب  گنج  ماـمتا  هب  لـیام  فلتخم  ياـهروشک 
.دش یم  دیکأت  ینیشن  بقع  زا  لبق  هرکاذم  سب و  شتآ  رب  اهنت  تفرگ و  رارق  یهجوت 

یماکان یمدرم و  تمواقم  هب  هجوت  اب  تسا و  هدوب  هدـننک  ریگ  لـفاغ  ناریا  هب  قارع  زواـجت  دـش  یم  روصت  نینچ  گـنج  زاـغآ  رد 
اکتا اب  دوب  اوق  لک  هدنامرف ي  روهمج و  سیئر  هک  ردص  ینب  یتاروصت  نینچ  اب  .دنار  بقع  هب  ار  قارع  شترا  ناوت  یم  قارع  ياه 
ياه حرط  تسکش  نامز و  تشذگ  اب  .درک  هدامآ  ار  یماظن  ياه  حرط  هاپس  یمدرم و  ياهورین  نتفرگ  هدیدان  شترا و  ياهورین  هب 

یسایس تاشقانم  اددجم  نمشد ، ندنار  نوریب  رد  ردص  ینب  یناوتان  یلاغشا و  قطانم  رد  نمشد  رارقتـسا  ندش  ینالوط  ردص و  ینب 
.دش زاغآ  روشک  رد 

یتح دوش ؟ یمن  یمادقا  نمـشد  ندنار  نوریب  يارب  یماظن  ياهورین  زا  هدافتـسا  اب  ارچ  هک  دوب  نیا  یـساسا  شـسرپ  هلحرم ، نیا  رد 
تسا یتدم  : » دندومرف اه  ههبج  تیعضو  زا  شسرپ  زا  سپ  دنتشاد  روضح  روشک  یماظن  یـسایس -  نالوئـسم  هک  يا  هسلج  رد  ماما 

دوشن موجه  نمشد  هب  رگا  هک  دندوب  عوضوم  نیا  نارگن  ماما   (2) ارچ »؟ دوش ، یمن  هلمح  اما  دوش  یم  تبحص  هلمح  هرابرد ي 
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 . .دیآ (1) شیپ  رطخ  ددرگرب و  اه  هیحور  دراد  لامتحا 

، یماـظن يزوریپ  بسک  اـب  تشاد  لـیامت  نآ (2)  اب  یماظن  لئاسم  دـنویپ  هنابلط و  هاـج  یـسایس  تـالیامت  فادـها و  اـب  ردـص  ینب 
زا ندـش  اهر  يارب  الباقتم  يو  .دوبن  بسانم  دوب  هدـیزگرب  هک  یـشور  یماـظن و  رکفت  یلو  دـشخب ، دوبهب  ار  دوخ  یـسایس  تیعقوم 

.داد یم  رارق  هناهب  ار  نافلاخم  یشارت  عنام  یماظن و  ياهورین  هیحور ي  یلاغشا  قطانم  يزاسدازآ  يارب  دوجوم  ياهراشف 

گنج هب  دیاب  ای  : » درادـن دوجو  رتشیب  لح  هار  ود  تسین و  رداق  يزوریپ  بسک  هب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ردـص  ینب  یتدـم  زا  سپ 
لخاد رد  یـسایس  تـالوحت  رکفت و  نیا  اـب   (3) .میریذـپب » ار  نامز  لوط  دـیاب  میهدـب  همادا  گـنج  هب  میهاوخب  رگا  اـی  داد  همتاـخ 

اهنیا دش و  کیدزن  مه  هب  نیقفانم )  ) قلخ نیدهاجم  نامزاس  هلمج  زا  یـسایس  ياه  هورگ  ریاس  اب  ردص  ینب  عضاوم  اجیردت  روشک ،
رظن نیا  رب  نیقفانم  .دـندرک  لقتنم  يو  هب  روشک  عاضوا  زا  ار  دوخ  لـیلحت  دنداتـسرف ، یم  ردـص  ینب  يارب  هک  ییاـه  تشادداـی  اـب 

هک تسا  رتهب  دـننک و  یم  لابند  ار  فدـه  نیا  يو  نافلاخم  تسا و  ردـص  ینب  ندروآرد  اپ  زا  يانعم  هب  گنج  همادا ي  هک  دـندوب 
يا همان  یط  ردص  ینب  .دش  هداتسرف  ناریا  هب  اهدهعتمریغ  سنارفنک  زا  یحلص  داهنشیپ  تشهبیدرا 1360  رد  .دوش (4)  مامت  گنج 
ینب یتح  دـنک ، یم  لقن  يرونایک  هک  یتاعالطا  ربانب   (5) .دوش » یمن  رتهب  نیا  زا  داهنـشیپ  دشاب  حلـص  رب  رارق  رگا  : » تشون ماما  هب 

نارواشم زا  یکی  هداز ، یقت  رتکد  دنفسا 1359  هلئاغ ي 14  زا  سپ  هک  بیترت  نیدـب  دوب ، هتخاس  رارقرب  طابترا  اه  یقارع  اب  ردـص 
كرت ار  لحم  هرکاذـم  تعاـس  ود  زا  سپ  تفر و  قارع  ترافـس  هب  میقتـسم  اـجنآ  زا  درک و  زاورپ  ندـنل  هب  نارهت  زا  يو  کـیدزن 

 . .درک (6)

یماظن ياه  یماکان  هکلب  دوب ، هتفرگن  ماجنا  ییماظن  لوحت  هنوگ  چـیه  هک  درک  یم  دـیکأت  گنج  ماـمتا  رب  یتیعـضو  رد  ردـص  ینب 
هیزجت ي زا  اددجم  رترب  عضوم  زا  زین  اه  یقارع  دوب و  هدش  یگدروخرس  سأی و  بجوم  یماظن  تاناکما  زا  یشخب  مادهنا  رب  هوالع 

گرزب ناریا  کی  رب  کچوک  ناریا  جنپ  حیجرت  ناریا و 
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: درک مالعا  ینانخس  یط  یلخاد  تافالتخا  دیدشت  هب  هجوت  اب  مادص  دنتفگ و  یم  نخس 

تردـق هب  اکتا  اب  هدـمآ  تسد  هب  عضاوم  زا  یقارع  ياـهورین  ندـنار  بقع  زا  نخـس  گـنج و  همادا ي  هک  دـنک  كرد  دـیاب  ناریا  »
 . (1) .تسا » نکممریغ  يا  هلئسم 

زا یخرب  هب  قارع  یماـظن  هلمح ي  لاـمتحا  رب  ینبم  يدـهاوش  دوـجو  روـشک و  رد  یـسایس  یتاـبث  یب  یماـظن و  تسب  نب  شیادـیپ 
روبع هب  رداق  يدربهار  هچ  ساسارب  دراد و  شیپ  رد  یتشونرس  هچ  تیعضو  نیا  رد  ناریا  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  شـسرپ  نیا  قطانم ،

؟ دوب دهاوخ  هلحرم  نیا  زا 

نیا هب  تسا  هدش  فرطرب  درک  یم  دیدهت  ار  یضرا  تیمامت  یـسایس و  تیدوجوم  موادت  هک  یتالـضعم  یـسایس و  نارحب  هک  لاح 
زا ریغ  گنج  ياه  شسرپ  زورما  تفر ، یمورف  هدش  دای  تالضعم  بادرگ  رد  روشک  رگا  هکنآ  لاح  دوش ، یم  هجوت  رتمک  شسرپ 
،، هنیمز نیا  رد  يا  هتسیاش  یـسررب  شـسرپ و  نونکات  یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  تیمها  دوجو  اب  تروص ، ره  رد  .دوب  تسه  هچنآ 

نونکات هک  تسا  موهفم  نیا  هب  یماظن  رظن  زا  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  تسا ، یفلتخم  لماوع  زا  رثأتم  یتساـک  نیا  .تسا  هدـشن  ماـجنا 
دوجو یمهم  نامتفگ  هنوگ  چـیه  تسا و  هتفرگن  لکـش  کیژتارتسا  یماظن -  درکیور  گنج  یماظن  براـجت  زا  يرادرب  هرهب  يارب 

ای یماـکان  لـلع  قارع ، شترا  فقوت  لـلع  گـنج ، زاـغآ  زا  لـبق  قارع  ربارب  رد  یماـظن  یگدـنرادزاب  هنیمز ي  رد  نونکاـت  .درادـن 
رب هوالع  .تسا  هدشن  یسررب  ثحب و  قارع  كاخ  لخاد  رد  یماظن  يزوریپ  هب  نتفاین  تسد  یلاغشا ، قطانم  يزاسدازآ  رد  تیقفوم 

تیقفوم ای  لاس 1365  رد  كرحتم  عاـفد  يژتارتسا  رد  یماـکان  اـی  يدـنفادپ  يژتارتسا  رد  قارع  شترا  تیقفوم  تلع  هراـبرد  نیا ،
اب رتشیب  گنج  دـهد  یم  ناشن  رما  نیمه  تسا و  هدـشن  هجوت  گنج  یناـیاپ  ياـه  هاـم  رد  یلاغـشا  قطاـنم  يریگ  سپزاـب  رد  قارع 

.دوش یم  لیلحت  یتاغیلبت  یسایس -  تاظحالم 

ریاس اب  هسیاقم  رد  رهشمرخ » حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  تلع   » زا شسرپ 

116 ص :

ص 124. ذخام 30 ، . 296 - 1

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 132 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_116_1
http://www.ghaemiyeh.com


اب رتشیب  شـسرپ  نیا  حرط  .تسا  هتـشاد  نآ  زا  سپ  گنج و  نامز  رد  ار  تیـساسح  مجح و  نیرتشیب  گنج ، ثحابم  اـه و  شـسرپ 
نآ هنماد ي  شرتسگ  گنج و  ندش  ینالوط  لیلد  هب  هکنآ  لاح  تسا  هدوب  کیژتارتسا » یعافد -   » ات یتیریدم » یسایس -   » درکیور

.تخادرپ یـسررب  هب  کیژتارتسا  یعافد -  درکیور  اب  دـیاب  گنج  رد  رظن  دروم  فادـها  یمامت  هب  نتفاین  تسد  همه  زا  رت و  مهم  و 
یم همتاخ  يرگید  وحن  هب  گنج  ای  دیـسر  یم  نایاپ  هب  ناضمر  تایلمع  رد  يزوریپ  اب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج  رگا  هک  ناـنچ 

زگره دش و  یم  فرطرب  هلصافالب  دمآ  یم  دوجو  هب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  للع  رب  یـشسرپ  ماهبا و  رگا  یتح  تفای 
رد رهشمرخ  حتف  زاس  تشونرس  ریثأت  زا  رثأتم  شسرپ ، نیا  شیادیپ  تلع  نیاربانب ، .دش  یمن  لیدبت  زیمآ  هشقانم  يدج و  یشسرپ  هب 

 . .دشاب (1) یم  نآ  تیهام  رییغت  گنج و  دنور 

، هناحلسم هزرابم ي  هب  نیقفانم )  ) قلخ نیدهاجم  نامزاس  مادقا  هژیو  هب  گنج ، رب  یـسایس  تاشقانم  اهدادخر و  ریثأت  نیا ، رب  هوالع 
دیدج عاضوا  .دشاب  هتشاد  ساسح  یتیعـضو  روشک  لاس 1360  رد  دش  ببس  یمالسا  يروهمج  ماظن  طوقـس  یـشاپورف و  فده  اب 

یـسایس دادـسنا  موادـت  يانعم  هب  گنج  موادـت  هجیتن ، رد  .دـش  یم  یبایزرا  یـسایس  دادـسنا  ياـنعم  هب  یـسایس  ياـه  هورگ  رظن  زا 
مهم زا  یکی  نیا  .دوش  مهارف  یسایس  تیلاعف  يارب  طیارش  گنج  نایاپ  اب  هک  دنتـشاد  لیامت  یـسایس  ياه  هورگ  دش ، یم  بوسحم 
.دوب رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  تلع  زا  شـسرپ  اهدـعب  گنج و  همادا ي  اب  اه  هورگ  نیا  تفلاخم  رد  رثؤم  لماوع  نیرت 

رد يریگ  میمـصت  ياه  تیـساسح  هب  هجوت  اـب  يدازآ  تضهن  هدوت و  بزح  گـنج  ناـمز  رد  روشک  یـسایس  ياـه  هورگ  ناـیم  رد 
.دش دهاوخ  یسررب  شخب  نیا  رد  نانآ  تایرظن  عضاوم و  هک  دندرک ؛ حرطم  ار  هلئسم  نیا  رهشمرخ  حتف  هناتسآ ي 
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هدوت بزح  عضاوم 

.تسا هدش  یسررب  یمسر  عضاوم  رتشیب  یسررب  نیا  رد  هک  دش  یم  هیهت  نتلوب  تروص  هب  بزح  ینلعریغ  عضاوم 

رد سدقلا  قیرط  تایلمع  اب  دش و  زاغآ  رهم 1360  رد  نادابآ  هرصاحم ي  نتـسکش  و  ع )  ) همئالا نماث  تایلمع  اب  گنج  رد  لوحت 
يورین ندـش  هتـسکش  مه  رد  هدـننک ي  نایب  نیدرورف 1361 ، رد  نیبملا ، حـتف  تاـیلمع  رد  يزوریپ  .تفاـی  همادا  لاـس  ناـمه  رذآ 

، يرونایک .تخاس (1)  راکشآ  ار  قارع  نادحتم  ریاس  اکیرما و  ینارگن  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  نمشد  هیحور ي  قارع و  شترا  یماظن 
ریگمشچ يزوریپ  نیا  اب  : » تفگ دش  رازگرب  نیدرورف 1361  خیرات 24  رد  هک  خساپ  شـسرپ و  هسلج ي  رد  هدوت ، بزح  لک  ریبد 

یگژیو زا  لوا و  شور  ار  رورغ » زا  نتـــــــسج  يرود   » يو  (2) .درک » دوــش  یم  يریگ  هجیتــن  نآ  زا  دروــخرب و  ود  یخیراــت  و 
یماـظن یـسایس -  هنحـص ي  تـالوحت  هب  هجوت  اـب  يو  .دـیمان  شخب » ناـیز  دروخرب   » ار مود  شور  درک و  رکذ  ماـما  ياـهدروخرب 

هطقن ي رد  يا  هلزلز  ار  لیئارـسا  شترا  اب  دروخرب  یلاغـشا و  نیطـسلف  رد  تالوحت  دوب ، هدـش  بجوم  ار  اکیرما  ینارگن  هک  گنج 
 . .درک (3) رکذ  رگید 

نیا اریز  دـنکن ؛ هابتـشا  یمالـسا  يروهمج  هک  دراد  تیمها  یلیخ  : » دـیوگ یم  هسلج  نیا  رد  دوجوم ، تیعـضو  هیاپ ي  رب  يرونایک 
یباـیزرا و لوا ، دـنک : یم  رکذ  تاهابتـشا  يارب  همـشچرس  هس  يو  .دوش » ماـمت  نارگ  روـشک  گـنج و  يارب  دـناوت  یم  تاهابتـشا 
، موـس نمـشد و  تاـناکما  يدوـخ و  ياـهورین  هراـبرد ي  تسرداـن  یباـیزرا  مود ، .قارع  هعماـج ي  تیعقاو  زا  تسرداـن  تخاـنش 

يورین هس  نینچمه  يرونایک  .قارع (4)  رد  هوقلاب  دحتم  ياهورین  ریاس  هب  تایعقاو  اب  قبطنمریغ  تایرظن  لیمحت  روظنم  هب  شـشوک 
هـهبج ي موـس ، یمالــسا و  يروـهمج  يرگید ، هـقطنم ، عاـجترا  مسیلاــیرپما و  یکی  دــناد : یم  راذــگریثأت  قارع  رب  ار  یجراــخ 

ار ورین  راهچ  قارع  لخاد  رد  يو  .یتسینویهصدض (5)  یتسیلایرپمادض و 
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مکاح يورین  هکلب  تسین ، رفن  هس  ای  ود  هب  دودـحم  تسا و  یتیعقاو  هک  قارع  ثعب  مکاح  ياهورین  لوا  يورین  دـنک ، یم  ییاـسانش 
، مود يورین  .تسا  هدوب  تموکح  رد  مه  لاس  هدزناپ  شقباوس ، مامت  اـب  شتایـصوصخ ، ماـمت  اـب  تسا  یعاـمتجا  يورین  کـی  ثعب 

کیتارکمد هفلتؤم  ههبج ي  مراهچ ، يورین  زرابم و  ناناملـسم  موس ، يورین  .دشاب  یم  برع  عاجترا  مسیلایرپما و  يورین  تاناکما و 
 . .تسا (1) تسینومک  بزح  هلمج  زا 

ثعب میژر  لوا ، دنک : یم  هجوت  لامتحا  هس  هب  روشک  نیا  هدـنیآ ي  رب  قارع  رب  رثؤم  یلخاد  یجراخ و  لماوع  یـسررب  زا  سپ  يو 
ار تردق  دنناوتن  یبالقنا  ياهورین  دنامب و  یقاب  تمدخ  رد  مادص  اب  ای  مادص  نودـب  میژر  تیاهن  رد  دراد و  هگن  دـناوتب  ار  شدوخ 

تردـق هب  ار  ینیمخ  ماـما  زا  تیعبت  یتح  یمالـسا و  هفاـیق ي  اـب  ییورین  مسیلاـیرپما  یعاـجترا و  ياـهورین  مود ، .دـنریگب  تسد  هب 
.دـنروایب (2) دوجو  هب  قارع  هعماج ي  رد  ییداینب  رییغت  دـنریگب و  تسد  هب  ار  تردـق  قارع  رد  یبالقنا  ياـهورین  موس ، دـنناسرب و 

 . .دشاب (3) هتشاد  يدج  هجوت  موس  هلئسم ي  هب  یمالسا  يروهمج  دنک  یم  هیصوت  سپس  يو 

[ قباس  ] يوروش عبانم  زا  هقطنم ، عاضوا  قارع و  لخاد  زا  هک  یتاـعالطا  هب  هجوت  اـب  هدوت  بزح  تسا  دوهـشم  لـیلحت  نیا  رد  هچنآ 
ار یبسانم  هنیزگ ي  یمالسا  يروهمج  درک  یم  هیصوت  اذل  درک و  یم  یبایزرا  مادص  طوقـس  لامتحا  ساسارب  ار  یلک  دنور  تشاد 

اریز دنک ؛ یم  هراشا  مادص  نودب  ثعب  بزح  هب  دـناد و  یم  هدـش  مامت  ار  مادـص  هلئـسم ي  يرونایک  لیلحت ، نیا  رد  .دـنک  باختنا 
مادـص و طوقـس  لامتحا  زا  هک  یتاعالطا  ریاس  اب  یبایزرا  لیلحت و  نیا  .تسا  هدـش  ور  هبور  تسکـش  اب  رگید  مادـص  تسا  دـقتعم 

يرونایک .دوب  قارع  یماظن  یـسایس -  هنحـص ي  رب  مکاح  یلک  ياضف  هدننک ي  نایب  عومجم  رد  دش  یم  رـشتنم  روشک  زا  يو  رارف 
اب هبحاصم ي  زا  یـشخب  خـساپ ، شـسرپ و  هسلج ي  رد  يو  .دـنک  یم  ینارگن  راـهظا  ناریا  تاـعوبطم  رد  عضاوم  یخرب  راـشتنا  زا 

کی نانخس  ربارب  رد  هجراخ  ترازو  عضوم  زا  نآ  رد  هک  دنک  یم  تئارق  ار  تقو ، هجراخ ي  ریزو  یتیالو ، رتکد 
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تسا شدوخ  ياه  هتفگ  لوئـسم  سک  ره  : » دیوگ یم  یتیالو  تسا و  هدش  لاؤس  البرک  حتف  ات  يورـشیپ  رب  ینبم  یماظن  هدنامرف ي 
هناشن ار  يریگعضوم  نیا  يرونایک   (1) .تسا » قارع  هلمج  زا  يروشک  ره  تانوئش  رد  تلاخد  مدع  هجراخ  ترازو  يژتارتسا  یلو 

يروهمج سیئر  ناـفلاخم  ندرب  هرهب  لاـمتحا  دـنک و  یم  دـیکأت  هناـگی  يریگ  عضوم  ترورـض  رب  تسا و  هتـسناد  یمگردرـس  ي 
 . .دنک (2) یم  دزشوگ  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  یسایس  هابتشا  زا  یمالسا 

حتف زا  سپ  خـساپ  شـسرپ و  هسلج ي  نیلوا  رد  يروناـیک  دـش ، ماـجنا  هناـیمرواخ  هقطنم ي  رد  هـک  یتـالوحت  رهـشمرخ و  حـتف  اـب 
: دیوگ یم  عاضوا  زا  لیلحت  اب  دهد و  یم  هئارا  اکیرما  تسایس  زا  يدیدج  رابخا  نانبل  بونج  هب  لیئارسا  زواجت  رهشمرخ و 

ياه هناخترازو  ناگدنیامن  زا  يا  هرواشم  هسلج ي  لاردـف  ناملآ  هجراخ ي  ترازو  هک  میدرک  ادـیپ  عالطا  شیپ  هام  ود  یکی ، ام  »
هلمح ي شریذپ  يارب  یمومع  راکفا  یتاغیلبت  ندرک  هدامآ  ثحب ، عوضوم  تسا و  هداد  لیکشت  وتان  ياهروشک  هیلک ي  هجراخ ي 

 . (3) .دنهد » یم  شرورپ  اکیرما  یبرغ و  ياپورا  رد  هنایفخم  ار  رکف  نیا  نآلا  تسا و  ناریا  هب  یماظن 

هورگ تیوقت  ناریا و  ندرک  تابث  یب  يارب  اکیرما  حرط  زا   1361  / 3 خیرات 9 /  رد  ناهیک  همانزور ي  زا  لقن  هب  هسلج  نیا  رد  يو 
نوبیرت دلاره  همانزور ي  زا  نینچمه  يو  دیوگ : یم  نخس  دنتـسه  ناریا  لخاد  رد  هیکرت و  رـصم ، هسنارف ، رد  هک  یبالقنادض  ياه 

: دیوگ یم  دنک و  یم  رکذ  دنراد  تکراشم  نآ  رد  هک  ار  یصاخشا  مان  حرط و  نیا  زا  يرگید  شخب 

رارقتـسا زا  يریگولج  بالقنا و  یقطنم  دـشر  زا  يریگولج  يارب  اکیرما  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  نیـسح  مادـص  تسکـش  اـب  »
 . (4) .درک » دهاوخ  قیوشت  ار  یماظن  ياه  تلاخد  یمالسا  یعامتجا و  يداصتقا ، یماظن 

رد هک  اداناک ، پاچ  لانـشنرتنیا  نیتسیرک  همانزور ي  زا  لـقن  هب  زین  ، 1361  / 3 خیرات 29 /  خساپ  شـسرپ و  هسلج ي  رد  يرونایک 
هلباقم ناریا و  هیلع  ایس  نامزاس  هئطوت ي  زا  تسا  هدیسر  پاچ  هب  ناهیک  همانزور ي  رد  دادرخ 1361  موس  خیرات 
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سراف و جیلخ  تینما  رب  ینبم  اکیرما  تسایس  يو  .دنک (1)  یم  تبحص  یلخاد  گنج  شاشتغا و  زا  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  راثآ  اب 
رد : » دنک یم  يریگ  هجیتن  دهد و  یم  حیـضوت  ار  روشک (2)  نیا  رد  ور  هنایم  لدـتعم  تموکح  کی  داجیا  ار و  نآ  نیمأت  ترورض 

شالت هقطنم  هعومجم  رد  گنج  شتآ  نداد  هعـسوت  كرادـت  يارب  تسا و  گنج  نایاپ  فلاخم  اوق  مامت  اـب  اـکیرما  ینونک  هلحرم 
 . (3) .تسا » مسیلایرپما  دوس  هب  مه  هدنیآ  رد  تسا و  مسیلایرپما  دوس  هب  گنج  نیا  ام  رظن  هب  « » .دنک یم 

هار زا  نامع ، رد  اـم  ناتـسود  زا  ربخ  کـی  : » دـیوگ یم  هقطنم  رد  نارحب  شنت و  داـجیا  رد  اـکیرما  تسایـس  تاـبثا  يارب  يروناـیک 
ندروآ دوجو  هب  يارب  يدعاسم  ناکما  ره  زا  هک  تسا  هداد  روتـسد  نامع  ییایرد  ياهدحاو  هب  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  میقتـسمریغ 

فرط زا  نآلا  اـم  : » دـیوگ یم  اـکیرما  تسایـس  یگناـگود  هراـبرد  يو  .دـننک (4) »  هدافتـسا  ناریا  یماظن  يورین  اـب  دروخرب  کـی 
دننک یم  رهاظت  هکنیا  یکی ، تسا ؛ هدش  دراو  ناش  تسایس  رد  هک  میتسه  ور  هب  ور  کیتکات  عون  ود  اب  هقطنم ، عاجترا  مسیلایرپما و 

هکنیا يارب  تینما  ياروش  هب  ندرک  هعجارم  ای  اکیرما ، هجراخ  ترازو  هیمالعا  ریظن  یتامادـقا  اب  گـنج  نداد  ناـیاپ  يارب  شـالت  هب 
نایاپ سب و  شتآ  هرابرد  دننک  ثحب  هک  نیا  يارب  نارهت  هب  دـنیآ  یم  زاب  قحلاءایـض  یطـش و  بیبح  ای  دـهدب ، سب  شتآ  روتـسد 

ام مه ، رگید  فرط  زا  یلو  دوش ، یم  یعاجتراو  یتسیلایرپما  لفاحم  فرط  زا  هک  تسا  یتامادـقا  هلـسلس  اهنیا  همه  گنج ، هب  نداد 
تدـش اـب  هقطنم  رد  شناگدـناشن ، تسد  اـکیرما و  فرط  زا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هب  زواـجت  هعـسوت ي  كرادـت  هک  مینیب  یم 

 . .دراد (5) همادا  يدایز 

هب رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  دوخ  دـیدج  لیلحت  رد  درک ، یم  هیـصوت  نورد  زا  قارع  یـشاپورف  هب  هک  لبق  هلحرم  فالخرب  يروناـیک  »
یم نشور  زین  ار  اکیرما  تسایـس  یگناگود  زا  يو  لیلحت  هک  دـهد  یم  یتاحیـضوت  دـنک و  یم  هراشا  اکیرما  هناـگود ي  تساـیس 

: دیوگ یم  يو  .دزاس 
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ار مادـص  دـناوتب  هار  نیا  زا  ات  دـهدب  نایاپ  ار  گنج  رتدوز  هچ  ره  دـهاوخ  یم  اوق  مامت  اب  اـکیرما  هک  میـسرب  هجیتن  نیا  هب  اـم  رگا  »
رد اکیرما  تسایس  هکنیا  يارب  میراذگب ، یماظن  راشف  ریز  ار  مادص  ًالعف  یتسیاب  ام  هک  دیآ  یم  شیپ  رکف  نیا  تقو  نآ  دنک ، ظفح 

نداد هعسوت  يارب  دراد  اکیرما  تسا و  نیغورد  رهاظت  کی  اکیرما  تسایس  نیا  هک  میسرب  هجیتن  نیا  هب  رگا  یلو  .دوش  هتـسکش  مه 
تقو نآ  دـنک ، یم  هداـمآ  رگید  ياـهاج  زا  ناریا  هب  هلمح  يارب  ار  یموـمع  راـکفا  دراد  اـکیرما  هکنیا  دـنیب و  یم  كرادـت  گـنج 

 . .دوش (1) میظنت  تیعقاو  نیا  ساسارب  یتسیاب  ام  تسایس 

ار قارع  ینیشن  بقع  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ ، شسرپ و  هسلج  رد  يرونایک  دش  ببس  یلاغشا  قطانم  زا  مادص  ینیشن  بقع  مالعا  »
هرابرد ي هدوت  بزح  رظن  هدننک ي  نایب  هک  دهدب  یتاحیـضوت  دشاب ؟ هتـشاد  دناوت  یم  ییاهدمایپ  هچ  درک و  یبایزرا  دـیاب  هنوگچ 

بوچراچ رد  ناریا  هب  قارع  زواجت  دننامه  دیاب  ار  مادص  مادقا  : » تسا دقتعم  يو  .دـشاب  یم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج  همادا ي 
 .« .تسا (2) ناریا  بالقنا  هقطنم  ياهدادیور  یساسا  هقلح  درک و  یبایزرا  هقطنم  ياهدادیور  تالوحت و 

لوا زور  رد  اکیرما  ویدار  هک  اکیرما  نوات  جروج  هاگـشناد  یللملا  نیب  یکیژتارتسا  تاعلاطم  زکرم  شرازگ  هب  هراـشا  اـب  يروناـیک 
: دیوگ یم  درک ، شخپ  هامریت 1361 

بجوم گنج  داد و  دهاوخن  تسد  زا  ار  دوخ  تردق  تسکش ، مغر  یلع  مادص  تساکیرما و  لیئارسا و  ناتـسبرع ، دوس  هب  گنج  »
 .« .داد (3) نایاپ  ناتسبرع  هیلع  روشک  نآ  دیدهت  هب  قارع  یماظن  ياه  تسکش  تسا و  هدش  ناتسبرع  قارع و  ندرا ، روحم  لیکشت 

: دیوگ یم  دنک و  یم  يریگ  هجیتن  لیلحت  نیا  ساسا  رب  يرونایک 

ات قارع ، هب  تاناکما  اه و  کمک  همه ي  نداد  اب  قارع  كاخ  هب  ناریا  شترا  دورو  تروص  رد  هک  تسا  نیا  مسیلاـیرپما  هشقن ي  »
لیمحت ام  هب  ار  ینالوط  یشیاسرف  گنج  کی  ام ، روشک  يداصتقا  زکارم  هب  ییاوه  هدرتسگ ي  تالمح  هار  زا  ینابیتشپ  دح 
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یـسایس و ظاـحل  زا  مه  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هب  هدـنیآ  یعطق  تـالمح  يارب  ار  دوخ  عـضاوم  گـنج  نیا  هیاـس ي  رد  دـنک و 
 . (1) .دنک » میکحت  هقطنم ، رد  یماظن  ظاحل  زا  مه  ناهج و  رد  یتاغیلبت 

اب هک  درک  هراشا  هلئسم  ود  هب  يرونایک  دش ؛ رازگرب  یخساپ  شسرپ و  هسلج ي  رهم 1361  خیرات 17  رد  ناضمر و  تایلمع  زا  سپ 
کی مسیلایرپما و  ناونع  هب  ار  مادـص  هشیمه  ام  : » دـنک یم  ناـیب  نینچ  مادـص  هراـبرد ي  ار  هدوت  بزح  هاگدـید  يو  تسا ؛ تیمها 
قیرط زا  اهنت  هک  میدقتعم  ام  ، » ینوگنرس هویش ي  هرابرد ي  یلو  .دوش » نوگنرس  دیاب  مادص  هک  میدقتعم  .میا و  هتخانـش  تسیـشاف 

« .درک کمک  ینوگنرس  هب  دیاب  قارع  نورد  یبالقنا  ياهورین  تیوقت 

ضحم هب  : » دیوگ یم  دنک و  یم  هجوت  گنج  ندرک  یشیاسرف  يارب  اکیرما  ياه  تسایس  هرابرد ي  هدوت  بزح  لیلحت  هب  يرونایک 
ار ام  میدرک  حرطم  دنک ، لیمحت  ام  هب  یـشیاسرف  گنج  کی  دـهاوخ  یم  اکیرما  هکنیا  هرابرد ي  ار  اکیرما  ریخا  هئطوت ي  ام  هکنیا 

هشقن مامت  اکیرما  هک  دوش  یم  رارکت  هلئسم  نیمه  ناریا  یسایس  لاجر  مامت  ياه  هتفگ  رد  مینیب  یم  الاح  یلو  « » .شحف هب  دندیشک 
 . (2) .دنک » لیمحت  ام  هب  ار  ینالوط  یشیاسرف  گنج  کی  هک  تسا  نیا  شا 

تاـماقم هب  يدازآ  تضهن  هداشگرـس ي  هماـن ي  هب  یمالـسا  يروهمج  دـیدش  شنکاو  تلع  هب  خـساپ  رد  هسلج  نیا  رد  يروناـیک 
: دیوگ یم  یمالسا  يروهمج 

ياه نایرج  هبناج ي  همه  دیدشت  ینعی  تساکیرما ؛ مهم  هئطوت ي  اب  میقتسم  طابترا  رد  يدازآ  تضهن  ندش  لاعف  ام ، هدیقع ي  هب  »
هشقن ي نیا  .تسا  تیمکاح  رد  ماما  طخ  فیعـضت  يارب  تاـنایرج  نیا  زا  یـسایس  يریگ  هرهب  مجنپ و  نوتـس  اـب  یـشارت  یـضاران 

 . (3) .تسا » هعومجم  نآ  زا  یئزج  مه ، يدازآ  تضهن  ندش  لاعف  تساکیرما و 

كرویوین هلاقمرـس ي  اب  ار  یمالـسا  يروهمج  تاماقم  هب  يدازآ  تضهن  هداشگرـس ي  همان ي  هدـش ي  رـشتنم  بلاـطم  يروناـیک 
: دیوگ یم  دنک و  یم  هسیاقم  زمیات 

، زورید زمیات  كرویوین  یمزور  هلاقمرس ي  رد  يدازآ  تضهن  هداشگرس  همان ي  تالالدتسا  نیع  ابیرقت  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  »
ناریا لخاد  رد  نارحب  دیدشت  هرابرد ي 
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 . (1) .رتشیب » تدش  تحارص و  اب  هتبلا  هدش ، رکذ  مه 

يروهمج هب  بزح  نیا  ياهداهنـشیپ  هقطنم و  رب  مکاـح  تیعـضو  اـکیرما و  ياـه  تسایـس  زا  هدوـت  بزح  ياـه  لـیلحت  عـضاوم و 
يرتشیب ماجـسنا  زا  اه  لیلحت  عضاوم و  ریاس  اب  هسیاقم  رد  یلو  دوب ، يوروش  ياه  تسایـس  زا  رثأتم  هچ  رگ  گنج ، هرابرد  یمالـسا 

.دوب رادروخرب 

يدازآ تضهن  عضاوم 

ياه يزوریپ  هنوگ  نیا  : » درک يراودـیما  راهظا  يا  هینایب  رد  دادرخ 1361  موس  رد  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  هلـصافالب  يدازآ  تضهن 
رت قیمع  داحتا  تدحو و  رتشیب و  یلاعت  دـشر و  ياه  هنیمز  بالقنا  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  اب  گنج  ياه  ههبج  رد  نیرفآرورغ 
رب يا  هینایب  ای  ینارنخـس  هلاقم ، هنوگ  چـیه  يدازآ  تضهن  هینایب ، نیا  زا  ریغ   (2) .دزاس » مهارف  روشک  رد  ار  رت  عیرـس  یگدنزاس  و 
رد یتح  عوضوم  نیا  .دادن  هئارا  گنج  لئاسم  هرابرد ي  يداهنشیپ  چیه  یللملا و  نیب  هقطنم و  عاضوا  دوجوم و  تیعضو  زا  لیلحت 

دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  يدنـس  رگا  دش ، تساوخرد  حرطم و  لاس 1378  رد  تضهن  تقو  لک  ریبد  اـب  یـصاصتخا  يوگو  تفگ 
دوجو يدنـس  نینچ  دش ، صخـشم  تاوزج  ریاس  اه و  هینایب  لماش  تابوتکم  لیوحت  تضهن و  ویـشرآ  یـسررب  زا  سپ  .دنیامن  هئارا 

 . .درادن (3)
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زا سپ  گنج و  همادا  عوضوم  زا  یسایس  یتاغیلبت -  ياه  تشادرب  اه و  شنکاو  يدازآ و  تضهن  تاغیلبت  رثا  رب  هنافسأتم  . 323 - 3
میمـصت هناتـسآ ي  رد  رهـشمرخ  حـتف  اـب  ناـمزمه  يدازآ  تضهن  هک  دراد  دوجو  يا  هدرتسگ  تروص  هب  روصت  نیا  رهـشمرخ  حـتف 

رد ناریا  ماظن  يزوریپ  زا  دعب  دیوگ : یم  ینانخـس  یط  دنواب  سادـیمره  هکنانچ  .تسا  هداد  هئارا  داهنـشیپ  گنج  همادا  يارب  يریگ 
ریاغم اه  تساوخرد  عون  نیا  یلو  دندش ، گنج  نایاپ  راتـساوخ  يدازآ  تضهن  دـننام  اه  هورگ  بازحا و  زا  یـضعب  رهـشمرخ  حـتف 
یتخس لمعلا  سکع  هکلب  دشن ، هداد  یخساپ  اهاضاقت  نیا  هب  اهنت  هن  اذل  .دش  هداد  صیخشت  گنج  یمالسا و  يروهمج  ماظن  عفانم 

(. 1380 ص 6  / 60  / 25 راربا ، همانزور ي   ) .تفرگ تروص  اه  هورگ  نیا  هیلع  زین 
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تضهن رهشمرخ ، حتف  زا  سپ  يریگ  میمصت  نامز  رد  یلو  درک  تفلاخم  گنج  همادا ي  اب  يا  هینایب  یط  اهدعب  يدازآ  تضهن  هتبلا 
مالعا اب  هک  تسا  تیمها  اب  ثیح  نیا  زا  عوضوم  نیا  .تسا  هدرکن  مالعا  هدوت  بزح  دننامه  لقادح  ار  يراکـشآ  نشور و  عضاوم 

تایلمع يارجا  يارب  یگدامآ  ناـنبل و  زا  ناریا  ياـهورین  تشگزاـب  يارب  ماـما  روتـسد  ناریا و  كاـخ  زا  قارع  ینیـشن  بقع  زاـغآ 
گنج زا  يریگولج  يارب  تقوم  تلود  يراگنا  لهـس  ماـهتا  هب  خـساپ  رد  تـالوحت و  نیا  هب  هجوت  نودـب  يدازآ  تضهن  ناـضمر ،

.درک رداص  قارع " یلیمحت  گنج  زا  يریگولج  يارب  تقوم  تلود  شالت   " ناونع اب  يا  هینایب  هامریت 1361  لوا  رد  قارع ، یلیمحت 
.دوش یمن  هدهاشم  هدنیآ  يارب  يریگ  میمصت  ياه  ترورض  عاضوا و  زا  یلیلحت  هراشا و  هنوگ  چیه  زین  هینایب  نیا  رد 

يارب يدازآ  تضهن   (1) دش ، لیکـشت  دودحم  تروص  هب  هک  دنفـسا 1361 ، رد  يدازآ  تضهن  هرگنک  نـیمجنپ  يرازگرب  زا  سپ 
درک و حیرشت  گنج  مامتا  ترورض  رهـشمرخ و  حتف  زا  سپ  ناریا  طیارـش  گنج و  فلتخم  لئاسم  رد  ار  دوخ  عضاوم  راب  نیتسخن 

: تشون

ار دوخ  مصخ  دش و  ادـیپ  ناریا  يارب  یمالـسا  یـسایس و  یماظن ، زاتمم  تیقفوم  هک  رهـشمرخ  حـتف  زا  دـعب  يدازآ ، تضهن  رظن  هب  »
قادصم هب  دنتسناوت  یم  تلود  دنهدب  ییاه  نیمضت  دندوب ، هدش  رضاح  ناگیاسمه  دریگ و  شیپ  میلست  هبوت و  هار  دوب ، هدید  راچان 

لامعا ذاختا و  يارب  هک  یبسانم  ياه  تصرف  زا  میلعلا   عیمسلا  وه  ّهنا  هللا  یلع  لکوت  اهل و  حنجاف  ملّـسلل  وحنج  نا  همیرک و  هیآ ي 
.دیامن مادقا  ناریا  تلم  عفانم  حلاصم و  قباطم  هدرک  هدافتـسا  دوب  هدش  مهارف  گنج  زیمآ  تیقفوم  متخ  يارب  رثؤم  ياه  یـشم  طخ 

 . (2)

فادـها هب  یبای  تسد  يارب  ناریا  یماکان  مئالع  هک  داد  خر  یتیعقوم  رد  نآ ، هیناـیب  رودـص  يدازآ و  تضهن  هرگنک ي  يرازگرب  »
هام اریز 9  دوب ؛ هدش  راکشآ  رظندروم 

125 ص :

.دش رشتنم  نیدرورف 1362  رد  هرگنک  همانعطق  . 324 - 1
ص 10. نیدرورف 1362 ، راشتنا  دنفسا ،)  ) ناریا يدازآ  تضهن  هرگنک  نیمجنپ  همانعطق  . 325 - 2
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هب یتامدـقم  رجفلاو  مرحم و  لیقع ، نب  ملـسم  ناضمر ، ياه  تایلمع  زا  کـی  چـیه  تدـم  نیا  رد  دوب و  هتـشذگ  رهـشمرخ  حـتف  زا 
تیعقوم يرترب  دننام  یتاضورفم  هب  دوخ  يریگ  عضوم  رد  تضهن  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  هدشن  رجنم  زاس  تشونرس  یماظن و  يزوریپ 

هبوت و هب  هینایب  نیا  رد  .درک  یم  دـیکأت  تفای ، شهاک  اه  تایلمع  ریاس  جـیاتن  ریثأت  تحت  ًاجیردـت  هک  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ناریا 
كاخ زا  ینیـشن  بقع  هینایب  رد  مادص  هکنیا  نمـض  تسا ، هدشن  هئارا  لیلحت  نیا  يارب  يدنـس  هکنآ  لاح  هدـش  هراشا  قارع  میلـست 
ساسح قطانم  زا  عبرم  رتمولیک  نانچمه 2500  قطانم ، یخرب  زا  ینیشن  بقع  زا  سپ  یتح  درواین و  نایم  هب  ینخـس  حلـص  زا  ناریا 

هب یبرع  ياهروشک  ياهداهنـشیپ  زا  يرابخا  هچرگ  تشاد .  دوخ  لرتنک  رد  ار  رهـش  تفن  کیژتارتسا (1) و  بوکرس و  تاعافترا 
هب هک  هیلوا  ياهداهنـشیپ  زج  هنیمز  نیا  رد  اما  دوش  یم  بیذکت  ای  دییأت  یهاگ  دراد و  دوجو  حلـص  هرابرد  يدوعـس  ناتـسبرع  هژیو 

.تسا هتشادن  دوجو  يرگید  زیچ  دشن  لیدبت  حلص  يارب  صخشم  یحرط 

يریگ میمصت  نیا  تلع  هرابرد  دنک ، یم  مالعا  گنج  همادا ي  هب  تبـسن  ار  دوخ  عضوم  هکنیا  زا  سپ  هینایب  نیا  رد  يدازآ  تضهن 
.دشن (2) هدافتسا  اه  تصرف  طیارش و  نآ  زا  بسانم  روط  هب  يدعب  ياهدادیور  هنانیب و  عقاو  ریغ  ياه  یبایزرا  لیلد  هب  : » دسیون یم 

مدرم هب  هنافسأتم  : » تسا هدمآ  هدش و  هیالگ  یمالسا  ياروش  سلجم  رد  يدازآ  تضهن  تامادقا  هب  یهجوت  یب  زا  هینایب  همادا  رد  « 
لیکـشت يارب  رفن ، هاجنپ  دودح  سلجم ، ناگدنیامن  زا  یـضعب  ررکم  ياضاقت  اب  یتح  دـشن و  هداد  رظن  زاربا  ناکما  مه  شیدـناریخ 
هدیدرگن تقفاوم  خیرات  نیا  ات  گنج  طیارش  لئاسم و  هرابرد  رظن  راهظا  عالطا و  بسک  روظنم  هب  یـصوصخ  ینلعریغ و  يا  هسلج 

 . .تسا (3)

126 ص :

هقطنم نآ  هب  طلـست  ناکما  داجیا  لیلد  هب  ار  فارطا  قطانم  تاـعافترا و  ریاـس  هب  تبـسن  هقطنم  کـی  رد  دـنلب  تاـعافترا  . 326 - 1
.دنمان یم  کیژتارتسا " بوکرس و   " تاعافترا

.نامه . 327 - 2
ص11. نامه ، . 328 - 3
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گنج همادا ي  زا  اددجم  ینیمخ (1)  ماما  هب  هنامرحم  يا  همان  رد  دنفسا 1362  رد  يدازآ  تضهن  تقو  لک  ریبد  ناگرزاب ، سدنهم 
مایا رد  هک  روط  نآ  یلاع - ، بانج  دوخ  ادـتبا  رد  هک  قارع  لخاد  هب  زواجت  گنج و  همادا ي  زوجم  : » تشون درک و  ینارگن  راهظا 
ثعب بزح  مادص و  طوقس  راعش  اب  دیتسناد ، یمن  قح  تحلصم و  ار  نآ  میدینش -  یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ  زا  رهـشمرخ  هیلخت ي 

 . (2) .تسین » نشور  ام  يارب  رگید  ياه  ضرعت  و 

هدش هتـسخ  گنج  زا  مدرم  منک  یم  ساسحا  متفگ  یمـشاه  ياقآ  دزن  متفر  لاس 1362  رد  : » دیوگ یم  یباحـس  هللا  تزع  سدنهم 
هجراخ ترازو  هب  تفگ : ناشیا  تسیچ ؟ یلمع  هجیتن ي  متفگ  .دنرادن  شـشک  نیا  زا  رتشیب  مدرم  مراد  لوبق  نم  تفگ : ناشیا  .دنا 

 . (3) .دننک » کیتاملپید  راک  هطساو  اب  ما  هتفگ 

گنج همتاخ  لابند  هتفگ  یمشاه  ياقآ  هک  مراد  دهاش  لاس 1362  زا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  يدنب  عمج  ار  هسلج  نآ  ناشیا  سپس 
ایند .دوش  مامت  گنج  دنتـشاذگ  یمن  اهنآ  یجراخ  تیامح  اب  تسـشن ، یم  بقع  قارع  رگا  یتح  هک  تسا  نیا  نم  لیلحت  .دنتـسه 

هب نم  .گنج  همادا  رد  تسین  رـصقم  لاس 1362  زا  یمالـسا  يروهمج  مرظن  هب  .دـنکن  مامت  ار  گنج  ات  درک  یم  جـییهت  ار  مادـص 
 . (4) .متفگ » یم  ار  عوضوم  نیا  مه  ناگرزاب  موحرم  يدازآ و  تضهن  ناتسود  يدزی و  ياقآ 

.دـش رجنم  ناریا  هب  راـشف  دـیدشت  قارع و  زا  اـکیرما  تیاـمح  شیازفا  هـب  دنفـسا 1362  رد  ربیخ  تاـیلمع  رد  ناریا  یبـسن  يزوریپ 
تایعقاو هب  هجوت  اب  هجیتن ، رد  .دش (5)  ارجا  یحارط و  لاس  نیمه  رد  ناریا  هب  حالس  شورف  زا  يریگولج  فده  اب  چناتـسا  تایلمع 
یـسایس راتخاس  رد  اجیردـت  اه  شک  تفن  هب  قارع  تالمح  هب  گـنج  هنماد ي  شرتسگ  یفرط  زا  یماـظن و  یـسایس -  تیعـضو  و 

روشک

127 ص :

تـضهن ویـشرآ  زا  هک  تسا  هدش  لاسرا  ماما  يارب  هنامرحم  تشون و  تسد  تروص  هب  دنفـسا 1362  موس  خیرات  رد  همان  . 329 - 1
.دش تفایرد  يرادرب  هرهب  يارب  يدازآ 

ص 3. نامه ، . 330 - 2
.1378  / 7  / 18 هدنسیون ، اب  یصاصتخا  هبحاصم  یباحس ، هللا  تزع  . 331 - 3

.نامه . 332 - 4
.90 صص 91 -  لاس 1379 ، گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایاپ ، ات  زاغآ  زا  باتک  کن : . 333 - 5
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.دمآ دوجو  هب  گنج  مامتا  حلص و  هب  شیارگ 

« حلـص گـنج و  نوماریپ  یلیلحت   » ناوـنع اـب  ار  يا  هوزج  يدازآ  تضهن  ناتـسبات 1363  رد  هک  دـش  ببـس  تاظحالم  نیا  عومجم 
لاس هس  تشذـگ  هب  هجوت  اب  هوزج ، نیا  رد  .تسا  رت  لماک  رت و  لصفم  اتبـسن  گنج  هرابرد  تضهن  هینایب ي  زا  هک  دنک (1)  رشتنم 

تشاد و یلاعف  شقن  سلجم  گنج  يادتبا  رد  هک  تسا  هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  روشک  يارب  نآ  تیمها  گنج و  زاغآ  زا  مین  و 
هب رـضاح و  سلجم  رد  ناگدـنیامن  ياضاقت  اب  هاپـس  شترا و  ناهدـنامرف  زا  یـضعب  عاـفد و  ریزو  كرتشم و  داتـس  سیئر  هاـگ  هگ 

حرطم تاعوبطم  رد  هلئـسم  نیا  هک  دوب  نآ  ناکما  تاعوبطم  ندوب  دازآ  لیلد  هب  سلجم ، رب  هوالع  .دنداد  یم  خـساپ  نانآ  تالاؤس 
یلک هب  هیور  نیا  داد  خر  تکلمم  تیمکاح  تیریدـم و  رد  هک  یتالوحت  زا  سپ  اما  دـننک ، یـسررب  ثحب و  نارظن  بحاص  دوش و 

 . .دشن (2) ثحب  سلجم  رد  ار  يدج  زگره  گنج  هلئسم ي  سپ ، نآ  زا  دش و  لیطعت 

دوش یم  هراشا  عوضوم  نیا  هب  داقتنا و  تاعوبطم  سلجم و  رد  نآ  ندرکن  حرط  گنج و  هلئـسم  اـب  دروخرب  شور  زا  هوزج  نیا  رد 
ینلعریغ هسلج ي  تساوخرد  یـساسا  نوناق  لصا 84  بجوم  هب  سلجم  ناگدـنیامن  زا  رفن  هدزاـی  ، 1361  / 6 خـیرات 10 /  رد  هک 

 / 2 خیرات 4 /  رد  .دش (4)  یتساوخرد  نینچ  اددجم  دنفسا 1361  رد 23  .دشن (3)  هتفریذپ  هک  دندرک  گنج  هرابرد ي  ثحب  يارب 
هسلج ي ياـضاقت  ناگدـنیامن ، زا  رگید  رفن  دـنچ  اـب  هارمه  یمالـسا  ياروـش  سلجم  رد  يدازآ  تضهن  وـضع  ناگدـنیامن  ، 1362

یط ار  دوخ  عضاوم  تضهن  هک  دنک  یم  هراشا  سپـس  .دشن (5)  هداد  رثا  بیترت  یلو  دـندرک  رارکت  ار  یمـسرریغ  یتح  ینلعریغ و 
رد قارع » ناریا و  گنج   » ناونع اب  يا  هیرشن  رد  هلمج  زا  همانعطق  هینایب و 

128 ص :

تخاس رشتنم  حلـص » سب ، شتآ  هرکاذم ، نوماریپ  یتاحیـضوت   » ناونع تحت  ار  يا  هوزج  يدازآ  تضهن  لاس 1364  رد  . 334 - 1
.تسا هدادن  ار  نآ  راشتنا  هزاجا ي  داشرا  ترازو  هک  تسا  هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  نآ ، مود  لصف  رد  هک 

يدازآ ص 7. تضهن  تاراشتنا  ناتسبات 1363 ، حلص ، گنج و  نوماریپ  یلیلحت  . 335 - 2
ص 89. نامه ، . 336 - 3

صص 7 و 8. نامه ، . 337 - 4
ص 8. نامه ، . 338 - 5
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، لوئسم تاماقم  اب  تاقالم  رد  هک  تسا  هدش  هتـشون  نینچمه  .تسا (1)  هدناسر  ناریا  تلم  عالطا  هب  هدرک و  رـشتنم  هام 1362  ریت 
 . .تسا (2) هدش  لاسرا  بالقنا  يربهر  يارب  هنامرحم  ییاه  همان  يدراوم  رد  یتح  دنا و  هداد  هئارا  ار  دوخ  تایرظن  تضهن  نارس 

: دیوگ یم  گنج  همادا ي  هرابرد ي  هرکاذم  یمشاه و  ياقآ  اب  تاقالم  زا  اهدعب  زین  یباحس  هللا  تزع  سدنهم 

یم میدینـش  ام  متفگ  .دوب  گرزب  رایـسب  هک  حتف  نیا  کیربت  يارب  یمـشاه  ياقآ  دزن  متفر  مدوب ، سلجم  رد  رهـشمرخ  حـتف  نامز  »
ار بالقنا  نایرج  نیا  .عفادـم  اه  یقارع  میوش ، یم  مجاهم  ام  .منک  یم  ینارگن  ساسحا  نم  .دـیورب  قارع  كاخ  لخاد  هب  دـیهاوخ 

دحتم ام  هیلع  همه  میوش و  یم  حرطم  تردق  ناونع  هب  هکنیا  موس ، ییاشگروشک ، يارب  دندرک  بالقنا  دنیوگ  یم  .دـنک  یم  ماندـب 
همه ي ریثأت  نیا  .دراذـگ  یم  رثا  اـم  یلخاد  لـئاسم  يور  گـنج  دـنور  همادا ي  مراـهچ ، .دـننک  یم  کـمک  قارع  هب  دـنوش و  یم 

یم كرتشم  قودنص  رد  رالد  درایلیم  هاجنپ  ام  دندرک  داهنـشیپ  یبرع  ياهروشک  مجنپ ، .دراذگ  یم  رثا  لخاد  رب  هک  تساه  گنج 
تفگ (3) یمـشاه  ياقآ  .دنداد  شیازفا  رالد  درایلیم  ات 75  ار  غلبم  نیا  کی ، هب  ود  تبـسن  هب  قارع  ناریا و  يزاـسزاب  يارب  میزیر 

دیایب ات  میریگب  ورگ  دادغب  هرصب و  لثم  دیاب  وا  زا  یشیر  کی  تسین ، دامتعا  وا  هب  تسا و  کلومرام  مادص  یلو  تسا  تسرد  اهنیا 
 . .میورن (4) ولج  میتسیاب و  رگید  میریگب و  یمهم  ياج  کی  .هرکاذم  زیم  ياپ 

: تسا هدش  حرط  ریز  حرش  هب  ییاه  شسرپ  تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  هک  یتامدقم  زا  سپ  حلص  گنج و  هوزج ي  رد  »

129 ص :

صص 8 و 9. نامه ، . 339 - 1
ص 9. نامه ، . 340 - 2

یقرواپ تروص  هب  هک  نارحب  زا  سپ  باتک  رد  لاح  نیع  رد  .دهدب  حیـضوت  یمـشاه  ياقآ  دـیاب  تاراهظا  نیا  هرابرد ي  . 341 - 3
.دوش یمن  هدهاشم  عوضوم  نیا  زا  يربخ  هنوگ  چیه  دش  رشتنم  اهدعب  دیسر و  پاچ  هب  یمالسا  يروهمج  همانزور ي  رد 

ذخأم 69. . 342 - 4
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؟ تسا هدرک  لکشم  ار  هلئسم  هداد و  تدش  نآ  هب  ییاهزیچ  هچ  هدوب ، هچ  گنج  زورب  هیلوا ي  للع  یلصا و  لماع  - 

یم درک و  يریگولج  ناوت  یمن  گـنج  زا  ًالـصا  هکنآ  اـی  دوش  ییوج  هراـچ  هلباـقم و  گـنج ، هک  ربارب  رد  دوـب  ناـکما  نیا  اـیآ  - 
؟ دش یم  هدز  نماد  نادب  یتسیاب 

؟ تسا هدوب  مزال  نکمم و  يرگید  تامادقا  هچ  یماظن  ياه  لح  هار  رانک  رد  - 

فرط زا  حلـص  داهنـشیپ  ناریا و  هیلخت  ترورـض  ساسحا  ههبج و  نیا  رد  قارع  تمیزه  تسکـش و  رهـشمرخ و  حـتف  زا  سپ  ایآ  - 
؟ تسا هدوب  ناریا  مالسا و  دوس  هب  يرابجا و  يرورض و  یضرعت  عضوم  هب  ناریا  یعافد  عضوم  لیدبت  گنج و  همادا ي  قارع ،

هب دوب  رتهب  ای  دنوش  یقلت  ضارعا  ییانتعا و  یب  اب  ررکم  حلص  ياهداهنـشیپ  نوگانوگ و  ياه  يرگ  یجنایم  هک  هدوب  حیحـص  ایآ  - 
؟ دوش هجوت  تامادقا  هنوگ  نیا 

ریبدت مادقا و  ارچ  دوش  یم  تسا و  هدش  مالعا  مالـسا  يدوبان  بالقنا و  تسکـش  دـصق  هب  یلیمحت و  هشیمه  گنج  هک  یلاح  رد  - 
 . (1) تسا ؟ هدش  لابقتسا  نآ  زا  هکلب  هدماین ، لمع  هب  راک  هتسیاش ي  حالصا  نآ و  ندرک  شوماخ  يارب  يرثؤم 

هتفرگ رارق  هجوت  دروم  يریذـپان  بانتجا  موهفم  راـب  نیتسخن  يارب  تسا  هدـش  حرطم  هوزج  نیا  رد  هک  يدـیدج  ياـه  شـسرپ  رد 
نیمه دوب و  قارع  تازواجت  ربارب  رد  يراگنا  لهـس  هب  مهتم  تقوم  تلود  اریز  دـش ؛ یمن  حرطم  نیا  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  تسا 

.درک رشتنم  ماهبا  عفر  يارب  ار  يا  هوزج  رهشمرخ  حتف  نامز  رد  تشاداو و  شنکاو  هب  ار  يدازآ  تضهن  رما 

نیا هب  هجوت  همه  زا  رت  مهم  دنک و  یم  هراشا  اهنآ  هب  یهجوت  یب  تلع  حلص و  ياه  تئیه  يرگ  یجنایم  هلئسم ي  هب  نیا ، رب  هوالع 
؟ دننک یمن  مادقا  نآ  هب  نداد  نایاپ  يارب  ارچ  تسا  بالقنا  تسکش  دصق  هب  یلیمحت و  گنج  رگا  هک  تسا  موهفم 

زا سپ  يدازآ  تضهن  دـش  ببـس  رهـشمرخ ، حـتفزا  سپ  هژیو  هب  نآ ، تاعبت  راـثآ و  ندـش  راکـشآ  گـنج و  تیعـضو  یگدـیچیپ 
حتف نامز  زا  لاس  ود  تشذگ 

130 ص :

ص 8. ذخأم 72 ، . 343 - 1
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هرابرد .دهد (1)  هئارا  گنج  لئاسم  زا  يدیدج  نییبت  هدش ، هداد  ناریا  هب  قارع  فرط  زا  حلص  داهنـشیپ  هکنیا  ضرف  اب  رهـشمرخ و 
: تسا هدش  هتشون  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  ناریا  طیارش  ي 

نیا .دـنام  یم  دـکار  گـنج  درک  یم  فقوت  دوخ  ياـهزرم  رد  دومن و  یمن  یمادـقا  ناریا  رگا  .دوب  هتفرگ  رارق  تسب  نب  رد  ناریا  »
زا ییاـه  تمـسق  زونه  یلو  دوب  هدـش  هدـنار  نوریب  رهـشمرخ  زا  قارع  هچ  رگا  ـالوا  اریز  دوب ؛ ناریا  ررـض  هب  قارع و  عفن  هب  فـقوت 

عاضوا هب  قارع  اـیناث ، .دـیدرگ  یم  بوسحم  فرـصت  وتکافود (2)  ییاسانـش  ای  گـنج  دوکر  تشاد ، فرـصت  رد  ار  ناریا  كاـخ 
هیحور یفرط  زا  گنج  دوکر  اثلاث ، .دوزفا  یم  دوخ  یگدامآ  رب  دومن و  یم  ناربج  ار  تسکش  راثآ  هدرک و  یگدیـسر  دوخ  یلخاد 
تاـهج زا  عضو  نیا  .داد  یمن  شیازفا  ار  ناریا  یگداـمآ  تاکرادـت و  رگید ، فرط  زا  .دوـمن  یم  فیعـضت  ار  ناریا  ناگدـنمزر  ي 

یلبق ياهداهنـشیپ  رارکت  دـیدجت و  هب  رـضاح  اهنت  هن  بارعا  یطیارـش  نانچ  رد  .تشادـن  یعفن  ناریا  يارب  زین  یـساملپید  یتاغیلبت ،
ققحت قارع و  رب  راشف  لاـمعا  يارب  ناریا  راـچان  .دـش  یمن  مه  هرکاذـم  هب  رـضاح  یتح  قارع  داـیز  لاـمتحا  هب  هکلب  دـندوبن ، دوخ 

زاغآ ار  دوخ  یمجاهت  هلمح ي  راشف ، مرها  ناونع  هب  نآ  زا  هدافتسا  هرصب و  ریخست  دصق  هب  دید و  یعیـسو  تاکرادت  دوخ ، طیارش 
یناور راثآ  جـیاتن  نیا ، رب  هوـالع  .دـسرب  دوخ  فادـها  هب  تسناوتن  ناریا  درواـین و  راـب  هب  بولطم  هجیتن ي  تـالمح  نیا  اـما  .درک 

 . (3) .تفر » نیب  زا  قارع  شترا  تمیزه  رهشمرخ و  يزوریپ 

: تسا هدمآ  هداد و  حیضوت  نیا  يارب  ار  نآ  اه  يراوشد  يریگ  میمصت  نامز  زا  لاس  ود  تشذگ  اب  لیلحت ، نیا  رد 

اب تدم  هاتوک  رد  تشادن ، ناکما  رهشمرخ  حتف  زا  دعب  هکنیا  هصالخ  روط  هب  »

131 ص :

هتـشون ناشیا  ار  هوزج  نیا  درک  حیرـصت  هدنـسیون  یـصاصتخا  يوگو  تفگ  رد  يدزی ) میهاربا   ) يدازآ تضهن  لک  ریبد  . 344 - 1
.تسا

.دنمان یم  وتکافود »  » ار یمسرریغ  ینوناقریغ و  یلو  یلمع  ییاسانش  . 345 - 2
ص 52. ذخام 72 ، . 346 - 3
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یتح .درک  هدافتسا  قارع  هیلع  راشف  لامعا  يارب  اهنآ  زا  دیـسر و  هرـصب  ریخـست  ریظن  رظن ، دروم  فده  هب  یمدرم  گنج  ياه  هویش 
نمزم فعـض  لـیلد  هب  اـیناث ، ...دـنک  يراد  هگن  ار  هدـش  ریخـست  عضاوم  تسناوت  یم  ناریا  هک  دوبن  مولعم  مه  تیقفوم  تروص  رد 

دعب ناریا  تایلمع  تشونرس  ثداوح و  ریسم  .دوشب  ناریا  طیارش  ققحت  بجوم  تسناوت  یم  هرصب  حتف  دوبن  مولعم  ناریا  یـساملپید 
 . (1) .دشاب » یم  لیلحت  نیا  تحص  رب  هاوگ  امامت  رهشمرخ  حتف  زا 

یم دقن  ار  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمصت  هچ  رگ  يدازآ  تضهن  هک  تسا  نیا  لیلحت  نیا  رد  مهم  هلئسم 
حتف زا  سپ  گنج  همادا ي  جیاتن  اهدمایپ و  هک  تسا  هدوبن  طیارش  هب  هجوت  اب  يریگ و  میمـصت  نامز  رد  اهنت  هن  مادقا  نیا  یلو  دنک 
حتف زا  سپ  ناریا  تایلمع  تشونرـس   » هب هدـش ، هئارا  لیلحت  تحـص  يارب  هکناـنچ  تسا ، هدوب  تواـضق  یباـیزرا و  أـشنم  رهـشمرخ 

دش ماجنا  عاضوا  لماوع و  هعومجم ي  هب  هجوت  اب  گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمصت  هک  تسا  نشور  دنک و  یم  هراشا  رهـشمرخ »
لصا کیکفت  نودب  نآ و  تاعبت  جیاتن و  هدهاشم ي  زا  سپ  يریگ و  میمصت  نامز  زا  لاس  ود  تشذگ  زا  سپ  يدازآ  تضهن  یلو 

هدش دیکأت  يریگ  هجیتن  يدنب و  عمج  رب  هوزج  نیا  رد  .دنک  یم  لیلحت  ار  نآ  يریگ و  عضوم  نآ  يارجا  هوحن ي  اب  يریگ  میمصت 
: تسا

رارق ناریا  يدازآ  تضهن  سرتسد  رد  هک  تسا  یتایعقاو  تاـعالطا و  هیاـپ ي  رب  تشذـگ ، یمارگ  ناگدـنناوخ  رظن  زا  هک  یلیلحت  »
رد تاعالطا  نیا  هک   ) تسا هاگآ  گنج  هب  طوبرم  قیاـقد  رارـسا و  تاـعالطا ، هیلک ي  زا  هک  تسا  یعدـم  هن  تضهن  .تسا  هتفرگ 

عماـج و یلیلحت  هب  ناوت  یم  یفاـک  تاـعالطا  نتـشاد  تسد  رد  نودـب  هک  تسا  دـقتعم  هن  و  تسا ) يرامـش  تشگنا  هورگ  راـیتخا 
 . (2) .تفای » تسد  اشگهار 

، گنج هب  نداد  نایاپ  ترورـض  هب  نآرق  تایآ  زا  یخرب  هب  کـسمت  اـب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  يدازآ  تضهن  يریگ  عضوم  موادـت 
هب يدازآ ، تضهن  هب  خـساپ  رب  هوالع  هنتف » نوکت  ـال  یتح  مهولتاـق  و   » هیآ ي هب  دانتـسا  اـب  لاس 1363  رد  ینیمخ  ماـما  دـش ، ببس 

ماما يریگ  عضوم  .دنک  دیکأت  گنج  همادا  ترورض  قطنم و 

132 ص :

ص 70. نامه ، . 347 - 1

ص 55. نامه ، . 348 - 2
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" ناهج زا  هنتف  عفر  ات  گنج  گنج ،  " دیدج راعش  دنداد  یم  رس  مدرم  هک  يزوریپ " ات  گنج  گنج ،  " راعـش رانک  رد  ات  دش  ببس 
.دوش حرطم 

نیا هنماد ي  زین  راب  نیتسخن  يارب  درک و  زاغآ  ار  اهرهـش  گنج  لوا  هلحرم ي  قارع  هک  یلاح  رد  هامریت 1364 و  رد  دنور  نیا  رد 
.درک رشتنم  حلص  سب ، شتآ  هرکاذم ، نوماریپ  یتاحیـضوت  ناونع  اب  ار  يدیدج  هوزج ي  يدازآ  تضهن  .دیـسر  نارهت  هب  تالمح 

: تسا هدمآ  هوزج  نیا  همدقم ي  رد 

رب ار  دوخ  موش  هیاـس ي  تسا و  هتفرگ  رارق  ناـمروشک  بئاـصم  لـئاسم و  ماـمت  سأر  رد  تسا  لاـس  جـنپ  یلیمحت  گـنج  هلئـسم  »
عرف و ای  داتفا  یشومارف  هب  تکلمم  هدنیآ  تلم و  ياه  هتساوخ  ینعی  بالقنا  فادها  هک  يروط  هب  تسا ، هدنکفا  نامماظن  بالقنا و 
رد .تسا  هدروآ  دوجو  هب  زین  ار  تافالتخا  نینچمه  دیدش و  ياه  ینارگن  اه و  ماهبا  تالاؤس و  هلـسلس  کی  هدیدرگ ، گنج  يادف 

 . .دنک (1) حرطم  ار  دوخ  تایرظن  تالاؤس و  دراد  قح  سک  ره  تکلمم ، یتایح  رما  نینچ 

رد .درک  یمن  هدافتسا  نآ  زا  تضهن  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  گنج " موش  هیاس ي   " هملک ي دربراک  هوزج ي  نیا  رد  مهم  هلئسم ي  »
، بالقنا فادها  ندش  یعرف  رب  گنج  ریثأت  رب  هیکت  اب  گنج  هرابرد ي  دیدج  عضاوم  مالعا  نمض  تسا  هدرک  یعـس  تضهن  اجنیا 

ياـه لـیلحت  عضاوم و  نونکاـت  هک  دـنک  یم  هجوت  هتکن  نیا  هب  نینچمه  .دـنک  هیجوت  يا  هزادـنا  اـت  لیدـعت و  ار  يریگ  عضوم  نیا 
هب هصالخ  روط  هب  حلـص  گنج و  هیرـشن ي  رد  دـنک : یم  دـیکأت  تسا و  هدـشن  دـقن  حلـص ، گنج و  هزوح ي  رد  هژیو  هب  تضهن ،

 . (2) .دریگب » تسا  هتساوخن  ای  هتسناوتن  اهنآ  رد  يداریا  لاکشا و  یسک  لاح  هب  ات  هک  میدیسر  لیذ  جیاتن 

دنچ ره  هک  تسا  نیا  نآرق  زا  اـم  تشادرب  : » تسا هدـش  هتـشون  زین  نمـشد  گـنرین  هعدـخ و  ضرف  اـب  حلـص  ترورـض  هراـبرد ي 
رظن نیا  رب  يدازآ  تضهن  .مینک »  هاگن  تبثم  دید  اب  يو  حلـص  ياضاقت  هب  میراچان  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نمـشد  هعدـخ ي  لامتحا 

تـضهن هک  تسا  هدـش  اقلا  ییا  ههبـش  نینچ  فیرح و  حلـص »  تیمکاح و  یگنج ، ياه  تسایـس   » هرابرد ي اهنآ  عضاوم  هک  تسا 
ای شزاس  راتساوخ  »

133 ص :
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حلـص سب ، شتآ  هرکاذم ، هوزج ي  راشتنا  اب  لیلد ، نیمه  هب  .دـشاب  یم  اهنآ  نایماح (1) ».  قارع و  یثعب  زواجتم  نمشد  هب  میلـست 
تهج رد  دـناوت  یم  یـسایس  رازبا  کی  ناونع  هب  هرکاذـم  لصا  لوبق  : » تسا هدـمآ  هوزج  نیا  رد  .تسا  هدرک  ناـیب  ار  دوخ  عضاوم 

، تشاد روضح  یلاغـشا  قطانم  رد  قارع  هک  یناـمز  رد  زین  سب  شتآ  هراـبرد ي  .دریگ (2) ».  رارق  هدافتـسا  دروم  اه  فده  دربشیپ 
هداد حیضوت  هدرک و  هراشا  سب  شتآ  شریذپ  ترورـض  هب  رهـشمرخ  حتف  نامز  رد  ًاددجم  هتـشذگ  دننامه  دندرک و  در  ار  نآ   (3)

یماـظن تاـیلمع  زا  سپ  .دـیامنب  تسرد  قح و  هب  يرادرب  هرهب  هدرک و  لـمع  تردـق  عضوم  زا  تسناوت  یم  ناریا   » هک تسا  هدـش 
کی هب  ار  ناریا  دودحم  یماظن  يزوریپ  تسناوت  یم  ًاقیقد  سب  شتآ  حرط  دش ، رجنم  نونجم  ریازج  ریخست  هب  هک  ناریا  ناگدنمزر 

 . .دنک (4) لیدبت  ناهج  حطس  رد  یتاغیلبت  یسایس  يزوریپ 

شتآ شریذپ  ترورض  رب  دیکأت  گنج و  هب  نداد  نایاپ  يارب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  ناریا  تیعضو  زا  يدازآ  تضهن  دیدج  لیلحت  »
لاؤس ماهبا و  ياـج  یناـمز  عطقم  ود  رد  ناریا  تیعقوم  طیارـش و  تواـفت  هب  هجوت  اـب  نونجم ، ریازج  ریخـست  زا  سپ  هلـصافالب  سب 
دییأت شنادحتم و  قارع و  زا  زایتما  نتفرگ  مزلتـسم  يرترب  نیا  و  تفرگ ، رارق  رترب  عضوم  رد  ناریا  رهـشمرخ  حـتف  اب  عقاو  رد  .دراد 

شریذپ زا  میمصت  نیا  تاعبت  لیلد  هب  قارع  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  نایماح  هک  دوب  ناریا  هب  تمارغ  تخادرپ  قارع و  ندوب  زواجتم 
کمک اب  كرتشم و  یقودنـص  لیکـشت  اب  تمارغ  هرابرد ي  دوش و  سب  شتآ  تسخن  ماگ  رد  دندوب  لیام  دندرک و  يراددوخ  نآ 

باـنتجا ناریا  هب  تازاـیتما  نیا  هئارا ي  زا  لـیلد  نیمه  هب  .دوش  تخادرپ  قارع  ناریا و  يزاـسزاب  هنیزه ي  قودنـص  نیا  زا  بارعا ،
اب عوضوم  نیا  دـش و  یم  یباـیزرا  يا  هقطنم  تردـق  کـی  ماـقم  رد  ناریا  نتخانـش  تیمـسر  هب  ياـنعم  هب  یمادـقا  نینچ  اریز  .دـش 

ریخـست زا  سپ  هک  یلاح  رد  .دوب  داضت  رد  برغ  رد  اکیرما  عفانم  ناریا و  هب  زواجت  يارب  قارع  قیوشت  کیرحت و  هیلوا ي  فادـها 
هنوگ چیه  گنج  مامتا  يارب  اهنت  هن  ربیخ  تایلمع  رد  نونجم  ریازج 
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نایماح و ینارگن  بجوم  هرامعلا ، هرـصب -  هداج ي  عطق  هژیو  هب  تایلمع ، نیا  یلامتحا  جیاتن  الباقتم  هک  دـشن ، ناریا  هب  يداهنـشیپ 
عضاوم رد  قارع  رارقتسا  هب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  هک  قارع  یعافد  تردق  هک  دش  راکـشآ  عوضوم  نیا  اریز  دیدرگ  قارع  نیدحتم 

ار یشیاسرف  گنج  دنور  دناوت  یم  رما  نیمه  تسا و  هدننکش  ریذپ و  بیـسآ  ناریا  یمجاهت  تردق  ربارب  رد  دوب  هدش  رجنم  یعافد 
یمادقا هنوگ  چیه  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  تفای و  شیازفا  ناریا  هب  راشف  هنماد ي  یبایزرا  نیمه  هیاپ  رب  .دهد  رییغت  ناریا  دوس  هب 

.تفرگن ماجنا 

یـشرازگ لیلحت و  هنوگ  چـیه  گنج  نایاپ  ات  هامریت 1364  رد  حلـص  سب ، شتآ  هرکاذـم ، هوزج ي  راـشتنا  زا  سپ  يدازآ  تضهن 
رگید ياهدادخر  زا  يرایسب  نمهب 1364 و  رد  واف  فرـصت  زا  سپ  گنج  تالوحت  هکنآ  لاح  .درکن (1)  رـشتنم  گنج  هرابرد ي 
ینایاپ ياه  هام  رد  قارع  تامجاهت  زاغآ  سپـس  سراـف و  جـیلخ  رد  اـکیرما  ناریا و  يریگرد  هماـنعطق ي 598 و  بیوصت  هلمج  زا 

ارذـگ یهاگن  اب  عقاو ، رد  تسا و  هداتفا  قافتا  نارود  نیمه  رد  گنج (2)  همتاخ ي  ناریا و  طسوت  همانعطق 598  شریذپ  گنج و 
ات 1364 رهشمرخ  حتف  زا  سپ  هاتوک  ییا  هرود  رد  اهنت  هلاس  تشه  گنج  لوط  رد  يدازآ  تضهن  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم 
، عاضوا زا  ینـشور  لیلحت  هاگ  چـیه  دـیکأت و  گنج  ماـمتا  ترورـض  رب  گـنج ، عورـش  رد  تقوم  تلود  شقن  زا  ماـهتا  عفر  يارب 

، توافتم ياه  لح  هار  اه و  هنیزگ 

135 ص :

.دشن ادیپ  یسرتسد  نآ  هب  تضهن  ویشرآ  زا  تساوخرد  دوجو  اب  دشاب ، هتشاد  دوجو  یلیلحت  ای  شرازگ  رگا  . 355 - 1
يدازآ تضهن  دنک ، مالعا  ار  سب  شتآ  يرارقرب  نامز  للم  نامزاس  هکنیا  زا  لبق  زور  دـنچ  دادرم 1367 و  خیرات 22  رد  . 356 - 2

يروهمج : » درک مالعا  يا  هینایب  یط  تشاد ، دوجو  قارع  ناریا و  نایم  میقتـسم  هرکاذم ي  هرابرد ي  هک  يرظن  فالتخا  هب  هجوت  اب 
ای همانعطق و  هس  ات  کی  داوم  يارجا  هب  قارع  يوس  زا  سب  شتآ  يارجا  لوبق و  زا  دـعب  ار  میقتـسم  هرکاذـم ي  زاغآ  دـیاب  یمالـسا 

،1367  / 5  / 28 هرامش 152 ، هژیو ، ياه  شرازگ  هیرشن  یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  « ) .دومن یم  لوکوم  نآ  کی  هدام  لقادح 
(. ص 12
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تاظحالم زا  ریثأت  اب  دوب و  يدربهار  شنیب  کی  دـقاف  يدازآ  تضهن  عقاو  رد  .تسا  هدادـن  هئارا  فلتخم  ياه  تیعقوم  اـب  بساـنتم 
.داد زورب  ار  اه  شنکاو  یخرب  یسایس 

گنج زا  شسرپ  موادت 

گنج هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  طیارش  گنج ، ینایاپ  ياه  هام  رد  قارع  یماظن  تالمح  رثا  رب  گنج  یماظن  یسایس -  تیعضو  رییغت 
زا لاس  کی  رهـشمرخ و  حـتف  زا  لاـس  شـش  هکنیا  هب  رظن  .درک  مهارف  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هلیـسو  هب  همانعطق 598  شریذـپ  اب 

همانعطق ي شریذپ  مالعا  روظنم  هب  یسایس ، راتخاس  حطس  رد  قفاوت  عامجا و  هب  یبای  تسد  يارب  دوب ، هتشذگ  همانعطق 598  رودص 
روضح اب  ماما و  رظن  اب  هک  هسلج ، نیا  رد  .دـش  رازگرب  روشک  یماظن  یـسایس -  نالوئـسم  روضح  اب  يا  هسلج  گنج ، مامتا  598 و 

درک و حرطم  هسلج  ياضعا  زا  یکی  هک  دوب  یـشسرپ  نیتسخن  هماـنعطق  شریذـپ  لـلع  دـش ، رازگرب  ینیمخ  اقآدـمحا  دیـس  موحرم 
.درک يریگولج  هسلج  ياضف  رییغت  زا  لوکوم و  يرت  تبسانم  تقو  هب  ار  نآ  خساپ  اقآدمحا  دیس  موحرم 

تروص هب  شـسرپ  حرط  زا  عناـم  روشک  رب  مکاـح  تیعـضو  یماـظن و  یـسایس -  ياـه  ترورـض  هچ  رگ  همانعطق 598  شریذـپ  اب 
مادقا نیا  ارچ  دبای  همتاخ  همانعطق 598  شریذپ  اب  گنج  دوب  رارق  رگا  دمآ  دوجو  هب  لاؤس  نیا  یمومع  راکفا  رد  یلو  دش ، راکشآ 

رثأتم رتشیب  گنج  هب  نداد  نایاپ  شور  هب  تبـسن  ماهبا  رب  هوالع  شـسرپ  نیا  حرط  دشن ؟ ماجنا  هامریت 1366  رد  همانعطق  بیوصت  اب 
قارع ربارب  رد  ناریا  عـضوم  هجیتـن  رد  درک و  رییغت  ناریا  ناـبز  هب  قارع  یماـظن  تاـمجاهت  زاـغآ  اـب  هـک  دوـب  ییماـظن  تیعـضو  زا 

شـسرپ دروم  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  تلع  اددجم  دیدج ، تیعـضو  شیادیپ  رد  ماهبا  رثا  رب  نینچمه  .دـش  فیعـضت 
فرصت يارب  نیقفانم )  ) قلخ نیدهاجم  نامزاس  یماظن  مجاهت  نینچمه  همانعطق 598 ، شریذپ  هرابرد ي  ماما  مایپ  .تفرگ  رارق 
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تاماهبا اه و  شسرپ  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  روشک  یسایس  ياضف  رهـشمرخ ، زاوها و  فرـصت  يارب  قارع  یماظن  مجاهت  نارهت و 
مدرم یگدامآ  زا  یناشن  گنج  ياه  ههبج  رد  اهورین  مکارت  گنج و  زاغآ  ياهزور  دننامه  روشک  جیـسب  .دـش  هدرپس  یـشومارف  هب 

.دوب همانعطق 598  شریذپ  زا  یشان  كوش  هیلوا ي  ياهدمایپ  نداهن  رس  تشپ  نازواجتم و  ربارب  رد  عافد  يارب 

تشذگرد درگلاس  مسارم  رد  یباحس  هللا  تزع  سدنهم  رویرهش 1367  خـیرات 21 و 22  رد  راب  نیتسخن  يارب  گنج  مامتا  زا  سپ 
یـسررب نیا  رد  .داد  رارق  یـسررب  دقن و  دروم  ار  گنج  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هبرجت ي  بوچراچ  رد  یناقلاط  هللا  تیآ  موحرم 

: تسا هدش  نایب  ناریا  یمالسا  يروهمج  هب  نآ  لیمحت  تلع  گنج و  تیهام 

هنیمز نیا  رد  بالقنا  فرح  همه ي  .دوب  دازآ  یناگرزاب  طباور  لوبق  زا  ناریا  کیروئت  نتفاـت  رـس  گـنج ، لـماوع  نیرت  هدـمع  زا  »
 - یسایس ییاه  تمحازم  هک  دهد  یم  ناریا  هب  ار  یخاتسگ  نیا  لالقتسا ، مچرپ  ندرک  ملع  ...دوش  لقتـسم  دهاوخ  یم  هک  دوب  نیا 

لیمحت نیشن  ناملسم  متـس  تحت  هقطنم  هب  روز  نودب  ار  دوخ  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، کیروئت  يوگلا  دنیرفایب و  زین  یماظن 
، هدـمع لیالد  نیا  زا  ریغ  .دنیـشنب  دوخ  یتنـس  ياج  رـس  رب  ناریا  یتسیاـب  یم  اذـل  دراد و  تاـفانم  برغ  حـلاصم  اـب  زین  نیا  دـنک و 
رب ینبم  یقلفع  ياه  یثعب  عماطم  روط  نیمه  دش و  گنج  بجوم  هک  دوب  مه  ام  ماخ  راتفر  تلع  هب  ناگیاسمه  يراکمه  تشحو و 

قارع و هب  ناریا  نیـشن  برع  نیا  زا  يدادـعت  ...و  ریازج  زا  يا  هراپ  رب  يزادـنا  تسد  قارع و  هب  ناریا  نیـشن  برع  قطاـنم  مامـضنا 
« .دندرک لیمحت  ام  رب  ار  گنج  نیا  اعقاو  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  لئاسم  نیا  زا  يدادعت  ...و  ریازج  زا  يا  هراپ  رب  يزادنا  تسد 

 . (1)

ناریا يزرم  نورب  يویدار  ياه  همانرب  بالقنا و  لیاوا  ياهراعـش  هب  هراشا  اب  گنج ، یلخاد  ياه  هنیمز  هرابرد ي  یباحـس  سدنهم 
: دنک یم  حیرصت 

یم دندوب  هدمآ  لقع  رس  هب  نالوئسم  رگا  دندرک و  عیرست  ار  گنج  اهنیا  میوگ  یم  نکیل  دش ، گنج  بجوم  اهنیا  میوگ  یمن  نم  »
 . (2) .دش » یم  رتهب  درک  یم  ششوک  نآ  دیهمت  رد  تقوم  تلود  هک  روط  نامه  .دننک  دروخرب  رت  هنالقاع  دنتسناوت 

137 ص :
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يارب مدرم  ناـناوج و  جیـسب  رد  نآ  ریثأـت  گـنج و  عورـش  هب  تبـسن  مدرم  شنکاو  هب  نارنخـس  هکنیا  زا  سپ  لـیلحت ، نیا  همادا  رد 
رـس زا  هاشاضر  هک  ییاهرداچ  نامه  اب  شترا  ياسؤر  : » دهد یم  رارق  هسیاقم  دروم  رویرهـش 1320  اب  ار  نآ  دنک ، یم  هراشا  هلباقم 

رد رهـشمرخ  حـتف  ماجنارـس  اه و  ههبج  رد  قیمع  تالوحت  هب  هراشا  اـب  يو   (1) دـندرک ،» رارف  دیـشک  دوخ  ياهورین  تسد  هب  نانز 
رب نالوئـسم  فلتخم و  راشقا  مدرم و  نایم  رد  عقوم  نآ  : » دـیوگ یم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  هرابرد ي  دادرخ 1361 
زا لصاح  ياضف  رد  ماما  اب  نالوئسم  هسلج ي  رد  دودحم  رایـسب  ثحب  زا  ریغ  هکنآ  لاح   (2) .تفرگرد » ثحب  گنج  همادا ي  رس 
هک دیآ  یم  نایم  هب  شسرپ  نیا  تسا  هتـشاد  دوجو  یتیعـضو  نینچ  رگا  دماین  نایم  هب  یثحب  هنوگ  چیه  اه  يزوریپ  رهـشمرخ و  حتف 

ناونع هب  نالوئـسم  مدرم و  راشقا  نایم  رد  ثحب  ندش  ریگارف  گنج و  همادا ي  يارب  يریگ  میمـصت  هناتـسآ  رد  يدازآ  تضهن  ارچ 
یم ثحب  همادا ي  رد  یباحـس  ياقآ  درکن ؟ رداـص  داهنـشیپ  هئارا  عاـضوا و  نییبت  يارب  يا  هیناـیب  هنوگ  چـیه  یـسایس  ناـیرج  کـی 

: دیوگ

تراسخ نتخادرپ  هب  رـضاح  یبرع  ياهروشک  درک  حلـص  ياضاقت  قارع  هن ؟ ای  میورب  قارع  كاخ  هب  هک  دوب  نیا  مـالک  لـصحام  »
هک ...و  دـنهدب  روشک  ود  هب  يزاسزاب  يارب  رالد  درایلیم  دنرضاح 75  هک  دمآ  اهزور  نآ  یلخاد  یجراخ و  تایرـشن  رد  ...و  دندش 

يداصتقا عامتجا و  یماظن ، لیالد  تاهیجوت و  نامز  نآ  رد  .دوش  ارجا  دادرارق 1975  دوش و  میسقت  ناریا  عفن  کی  هب  ود  تبسن  هب 
 . (3) .تسین » ام  عفن  هب  دیهدن و  همادا  ار  گنج  هک  دش  یم  يدایز 

: دیوگ یم  دنک و  یم  حرطم  ار  گنج  همادا ي  اب  ماما  اب  تفلاخم  یباحس  ياقآ 

كاخ هب  نتفر  قفاوم  زین  ینیمخ  ماما  صخـش  هک  مدینـش  رخاوا  نیا  نم  دـندوب و  قارع  كاخ  هب  نتفر  تفلاخم  زور  نآ  اـه  یلیخ  »
یفرعم زواجتم  ار  ام  بالقنا  قارع  كاخ  رد  نتفر  هک  دندوب  داقتعا  نیا  رب  هلمج  زا  دنتشاد ؛ رما  نیا  يارب  یتاهیجوت  دندوبن و  قارع 

، دندوب قارع  كاخ  رد  نتفر  هب  رصم  هک  ینایاقآ  ...و  درک  دهاوخ 

138 ص :
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، جنپ ار  هنیمز  نیا  کلذ  عم  تسین ، یندـش  راک  نیا  هک  دـندش  هجوتم  ناضمر  تایلمع  رد  رهـشمرخ ، حـتف  زا  یهاتوک  هلـصاف ي  هب 
« .تسا ...و  قارع  مادهنا  گنج و  رخآ  لاس  لاسما  هک  دـندرک  یم  مالعا  یبیجع  نانیمطا  کی  اب  لاس  ره  دـنداد و  همادا  لاس  شش 

 . (1)

رب يزوریپ  لامتحا  بالقنا و  راثآ  هب  تسا و  هتـسناد  یهلا  هضیرف ي  هب  ضورفم  کیژولوئدیا و  ار  رهـشمرخ  حتف  ات  گنج  یباحس 
نآ روز  رودص  اب  زواجت و  هکنیا  هب  دسر  هچ  دوب  لکـشم  بالقنا  نیا  لصا  لمحت  ناهج  يارب  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  هجوت  قارع 
زا ناریا  سب  شتآ  شریذـپ  هب  تیاـهن  رد  مادـص و  هب  یللملا  نیب  ياـه  کـمک  گـنج و  همادا ي  هـب  سپـس  يو   (2) .دنریذپب » ار 

خلت رهز  ندیـشون  اب  ار  نآ  بالقنا  ربهر  هک  تفریذپ  ار  حلـص  ینامز  ناریا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  لاعفنا  فعـض و  عضوم 
میلـشروا هب  تاداـس  نـتفر  زا  ناریا  طـسوت  هماـنعطق  نتفریذـپ  لـلم  ناـمزاس  رد  اـکیرما  هدـنیامن ي  رگید  فرط  زا  تـسناد و  ربارب 

رد روشک و  یلـصا  هلئـسم ي  گنج  هکنیا  هب  رواب  تروص  رد  تامادـقا  یخرب  ماجنا  ترورـض  هب  يو   (3) .داد » هوـلج  رت  تیمهارپ 
، تادـیلوت شیازفا  روشک ، شزومآ  یملع و  تیفرظ  شیازفا  یبهذـم ، یلم و  ياهورین  جیـسب  دـننام  دـنک  یم  هراـشا  دوب  روما  سأر 
متـسیس و ندز  مه  رب  روشک ، مدرم و  روما  قتف  قتر و  رد  لمع  تعرـس  يریذـپ و  تیلوئـسم  هدـنزاس ، قـالخ و  يزور  هنابـش  راـک 
اب هلباقم  يارب  همانرب  نتشاد  یلایر و  يزرا و  ییوج  هفرص  جراخ و  هب  اکتا  ندرک  مک  يارب  همانرب  تعانق ، تمس  هب  فرصم  يوگلا 

تلود راک  نیمه  : » دیوگ یم  دنک و  یم  دیکأت  يداصتقا  لماع  رب  همانعطق  شریذپ  للع  هرابرد ي  یلخاد ، عفانم  رب  هیکت  اب  هرصاحم 
لاس 1367 رد  هبترم  هکنیا  تلع  کی  .تخیـسگ  مه  زا  روما  ياـنبریز  درک و  جـلف  لاس 1365  زا  ار  تلود  ـالمع  ناـشدوخ  لوق  هب 
تشادن و دوجو  يزرا  دمآرد  دش ، رفـص  داصتقا  ناشدوخ  هاگدید  زا  نوچ  دوب  لئاسم  نیمه  لخاد  تهج  زا  میتفریذـپ ، ار  همانعطق 

نیا تشاد و  دیلوت  تیفرظ  ریز  دصرد  لهچ  ات  تسیب  نیب  عیانص  تیفرظ  دنداد و  یم  هحلسا  تباب  دیاب  زین  ار  همتت  نیا 
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 . (1) .دش » یمن  روط  نیا  اعطق  دندوب  یگدنزاس  دیلوت و  رکف  رگا  دش و  میروخب » میشورفب و   » نآ هجیتن ي 

رارق نادـقتنم  نارظن و  بحاص  لابقتـسا  دروم  سب ، شتآ  مالعا  زا  سپ  هاـم  کـی  اـهنت  گـنج  تـالوحت  زا  یباحـس  ياـقآ  لـیلحت 
هلمح ي لاـمتحا  قارع و  تادـیدهت  نآ  زا  رت  مهم  و  حلـص » هن  گـنج  هن   » هدننکـش ساـسح و  تیعـضو  دـسر  یم  رظن  هب  .تفرگن 
هب داقتنا  زا  عناـم  هک  دوب  یلماوع  هلمج  زا  همانعطق 598  شریذـپ  یماظن و  تالوحت  زا  یـشان  یناور  كوش  نآ  زا  رت  مهم  ددـجم و 
رد هتـشذگ  زا  داقتنا  یعون  سب ، شتآ  میکحت  گنج و  مامتا  نامز  باهتلارپ  ياهزور  زا  نتفرگ  هلـصاف  اب  اجیردـت  اما  دـش ؛ گنج 

تلع هرابرد ي  .تفرگ  لکـش  اجیردت  روشک  لوا  هدر ي  نالوئـسم  زا  شـسرپ  حرط  بوچراچ  رد  رجف و  ههد ي  مسارم  يرازگرب 
: تسا هدش  هتشون  رجف  ههد ي  هراودای ي  باتک  رد  شسرپ  نیا 

خساپ .میهاوخب  خساپ  میزادرپب و  دوجوم  ياه  شـسرپ  نیرت  یـساسا  حرط  هب  ات  میدش  نآ  رب  یمالـسا  بالقنا  درگلاس  نیمهد  رد  »
.دنا هدوب  ثداوح  ناروک  رد  تانایرج و  ءزج  ءزج  رد  نونکات  زاغآ  زا  هک  دنتـسه  ناگرزب  نیا  هک  ارچ  .ماظن  نالوئـسم  زا  میهاوخب 

تیقفوم مدع  اه و  تیقفوم  زا  يرایسب  هعماج  یمومع  تواضق  دیاش  هک  تسور  نیمه  زا  هتشاد ، شتآ  رب  یتسد  کیدزن  زا  هراومه 
 . (2) .دناد » یم  نانآ  هشیدنا ي  اه و  يریگ  عضوم  تامادقا ، لصاح  ار  اه 

، يروهمج ياسؤر  و  يربهر ، ماـقم  مئاـق  ناونع  هب  يرظتنم ، ياـقآ  اـب  ساـسا  نیمه  رب  رجف  ههد  هراوداـی ي  باـتک  ناگدـننک  هیهت 
: دندرک حرطم  ار  اه  شسرپ  نیا  هننقم ، هوق ي  سلجم و 

نیمادک رارکت و  ار  یتامادقا  هچ  میشاب ، بالقنا  هار  يادتبا  رد  مینادرگ و  زاب  بقع  هب  ار  نامز  اه  هبرجت  ظفح  اب  میتسناوت  یم  رگا  »
هانپ اب  یبالقنا  ناریا  ایآ  دیشیدنا ؟ حالصا  هب  نآ  ياج  هب  هدرک ، رظندیدجت  بالقنا  هلوقم ي  رد  دیاب  ایآ  میدرک ؟ یم  كرت  ار  اهنآ 

(3) تسا »؟ هدروخ  تسکش  دوخ  هیلوا ي  ياهاعدا  ققحت  رد  همانعطق ي 598  شریذپ  اب  تحلصم و  ياروش  ریظن  تالوقم  هب  ندرب 
.
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ماظن نورد  رد  بالقنا  گنج و  ههد ي  زا  دقن  نیتسخن  يریگ  لکـش  هدـننک ي  نایب  رجف  هراودای ي  ناگدـننک  هیهت  مادـقا  شالت و 
زا مادقا  نیا  دیدج  هلحرم ي  رد  یلو  دندرک  یم  دقن  هب  مادقا  نوریب  زا  يداقتنا و  درکیور  اب  نویسیزوپا  ياهورین  نیا ، زا  شیپ  .دوب 
هک تسا  هدـش  ماجنا  ضرف  نیا  ساسارب  تالاقم  پاچ  اه و  هبحاصم  باتک  ینایاپ  ياـه  شخب  رد  نینچمه  .دـش  یم  ماـجنا  نورد 
هک تسا  هتفرگ  رارق  هیاـپ  نیا  رب  زین  بـالقنا  هـب  شرگن   (1) .تسا » يرورـض  ناگدنیآ  يارب  يداقن   » یلو تسین ، ینتـشگزاب  نامز 
یب رگا  دـیاش  يدامتم  نایلاس  زا  دـعب  تسا و  هدوب  يدایز  تالوحت  اه و  بـالقنا  دـهاش  ناـهج  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  »

هدـنام قفومان  اه  نامرآ  نآ  ققحت  رد  ای  هدیـسرن  هیلوا  ياه  نامرآ  هب  ابیرقت  هک  تسا  نیا  اـهنآ  همه ي  هباـشت  هجو  میوگب  فراـعت 
: دنسیون یم  نارظن (3)  بحاص  نارکفتم و  زا  یضعب  هب  دانتسا  اب  هراودای  ناگدننک  هیهت   (2) .دنا »

هتفات  » هک داد  ناشن  تقیقح  رد  همانعطق ي 598  نتفریذپ  اب  تحلصم و  ياروش  لیکـشت  لثم  یتالوقم  هب  ندرب  هانپ  اب  یبالقنا  ناریا  »
 . (4) .دننک » یم  تیعبت  هباشم  ياه  يدنم  نوناق  زا  همه  دنراوس و  قیاق  کی  رب  همه  تیرشب  هصالخ  تسین و  يا » هتفاب  ادج 

دعب روشک  تیعمج  شرتسگ  دننام : یتاعوضوم  یمالسا ، ياروش  سلجم  تقو  سیئر  یناجنـسفر ، یمـشاه  هللا  تیآ  اب  هبحاصم  رد 
لزلزت  (5) دهد ، یم  لیکشت  ار  ناریا  هعماج ي  تیرثکا  هک  ناوج  لسن  هتشذگ و  لسن  نایم  یخیرات  عاطقنا  یعون  رطخ  بالقنا ، زا 
ققحت رد  هک  یتالکـشم   (6) نآ ، ریاظن  يزاب و  هزودود  قافن ، ییورود ، یـسولپاچ ، ییوگ ، غورد  شیادـیپ  اب  یقـالخا  لـیاضف  رد 
ییاهن لح  رد  هدوقفم  هقلح ي  تموکح (8) و  هرادا ي  هویش ي  همه  زا  رت  مهم  تسا ، هتشاد  دوجو  تیونعم (7)  يدازآ و  تلادع ،
شیارگ شیادیپ   (10) ناهج ، هقطنم و  یمالـسا ، بالقنا  رب  دوخ  فادـها  اه و  تسایـس  لیمحت  رد  اکیرما  تیقفوم   (9) تالضعم ،

هب یکیدزن  قیرط  زا  تالضعم  لح  يارب  ناریا  رد  دیدج  ياه 
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: دیوگ یم  خساپ  رد  یمشاه  ياقآ  هک  دش  حرطم   (1) برغ ،

زا ضغب  بح و  نودب  هناقداص و  يدنب  عمج  کی  راک  نیرت  يرورـض  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  روط  نیا  همانعطق 598  شریذپ  زا  دعب  »
 . (2) .مینک » یط  هتشذگ  ياهاطخ  فذح  اب  هدنیآ  يوس  هب  ار  ینونک  هلحرم  میناوتب  ات  تسا  یمالسا  بالقنا  لئاسم 

نامه زین  هلحرم  نیا  رد  هنافسأتم  هک  دینک  یمن  رکف  : » دنیوگ یم  ناشیا  هب  باطخ  یمشاه  ياقآ  نانخس  زا  سپ  ناگدننک  هبحاصم 
لاعف درکلمع  هاگدید و  نامه  ینعی  تسا ؛ لاعف  دناسر ، همانعطق  شریذپ  هلحرم ي  هب  لاح  ره  هب  ار  ام  هک  اهدرکلمع  اه و  هاگدـید 

 . (3) تسا »؟ هتفرگن  تروص  اطخ  فذح  يداقن و  یعون  عقاو  رد  تسا و 

ماجنا سب  شتآ  يرارقرب  زا  سپ  هام  راـهچ  زا  رتمک  اـهنت  1367 و   / 9 خـیرات 19 /  رد  یمـشاه  ياقآ  اب  هبحاصم  هکنیا  هب  هجوت  اب 
زا سپ  هاتوک  هلـصاف ي  نیا  رد  عقاو ، رد  .تسا  ینئارق  دهاوش و  هچ  ساسارب  شـسرپ  نیا  ندرک  حرطم  تسین  صخـشم  تسا  هدش 

ياضف یعیبط  روط  هب  قارع ، ناریا و  نایم  ددـجم  يریگرد  عوقو  زا  یـشان  باـهتلا  هدننکـش و  سب  شتآ  يرارقرب  اـب  گـنج  ماـمتا 
قارع ددـجم  مجاهت  رطخ  نانچمه  اما  دوب  هتفای  نایاپ  گنج  یماظن  هنحـص ي  رد  .دوب  گنج  نارود  ياضف  زونه  روشک  رب  مکاـح 
مرها زا  هدافتـسا  اب  یجراخ  هصرع ي  رد  .دیـسر  یم  رظن  هب  يرورـض  هلباقم ، يارب  یعافد  یگدامآ  ظـفح  اذـل  دوب و  هدـننک  نارگن 
رتمک هلـصاف ي  رد  زین  روشک  لخاد  رد  .دش  یم  شالت  سب  شتآ  تیبثت  قارع و  ددجم  زواجت  زا  يریگولج  يارب  کیتاملپید  ياه 
هلزنم هب  داد ، یم  شیازفا  ساسح  عاضوا  نآ  رد  ار  ینورد  ماجسنا  هک  لاح  نیع  رد  ات  دش  یم  ماجنا  دیاب  یتامادقا  هچ  هام  راهچ  زا 

عاضوا اه  ترورـض  دوجوم و  ياضف  هیاپ ي  رب  هکنآ  زا  شیپ  ناگدننک  شـسرپ  دسر  یم  رظن  هب  دشاب ؟ اطخ » فذـح  يداقن و   » ي
حرط هتشذگ و  دقن  لابند  هب  همانعطق ، شریذپ  ریسفت  تالوحت و  زا  دیدج  كاردا  کی  ساسارب  رتشیب  دنیامن ، شـسرپ  یبایزرا و  ار 

.دندوب دیدج  ياه  هنیزگ 

« دش یم  ماجنا  دیابن  هچنآ   » و هتشذگ » دقن   » اب هارمه  يرظتنم  ياقآ  خساپ 
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: دندوب نآ  لابند  هب  هراودای  ناگدننک  هیهت  هک  تسا  یخساپ  نامه 

يورین زور  هب  زور  هنحـص  رد  نانآ  ظفح  مدرم و  هب  نداد  اهب  ياج  هب  میداد و  راعـش  رتشیب  اـه ، شزرا  ظـفح  لـمع و  ياـج  هب  اـم  »
المع دیاب  راچان  دوخ  ظفح  يارب  هک  دیـسر  ییاج  هب  نامراک  ارهق  میدز ، رانک  هنحـص  زا  يوزنم و  یـضاران و  ار  نانآ  لاعف  لقاع و 

 . (1) .مینک » شومارف  ار  اه  شزرا  همه  میرادرب و  مدق  دوخ ، هیلوا  ياهراعش  فالخرب 

هرادا ي شنیب  رد  دـیاب  روشک  يزاـسزاب  هنوـگ  ره  زا  لـبق  : » دریگ یم  هجیتـن  دراد  هتـشذگ  عاـضوا و  زا  هک  یلیلحت  زا  سپ  ناـشیا 
 . (2) .دیآ » دوجو  هب  یلوحت  روشک  بالقنا و  تیریدم  يرکف  یسایس و  يزاسزاب  نآ و  تیفیک  روشک و 

ماما اذـل  دوب ، روشک  هتـشذگ ي  ههد ي  رد  تیریدـم  شور و  دـقن  هب  فوطعم  تایرظن  زا  یخرب  اـه و  شـسرپ  رهوج  هکنیا  هب  رظن 
یخرب هب  روشک ، رسارس  نایناحور  هب  مایپ  رد  لاس  نامه  دنفـسا  رد  نآ  راثآ  دنور و  نیا  يریگ  لکـش  ياهدمایپ  هب  هجوت  اب  ینیمخ 

: دندومرف دندرک و  يدنب  عمج  یبایزرا و  ار  هتشذگ  درکلمع  ماما  .دنداد  خساپ  تاماهبا  اه و  شسرپ  زا 

رد هک  ییاه  يزورفا  گنج  اه و  تموصخ  اه و  هئطوت  همه  نآ  اب  فاـصم  رد  دارفا  نیرتردـتقم  هک  ما  هدـیقع  نیا  يارب  زورما  نم  »
 . (3) .دنروآ » یم  تسد  هب  دوجوم  دارفا  زا  يرتشیب  تیقفوم  دوبن  مولعم  تسا ، یمالسا  بالقنا  هیلع  ناهج 

: دنیوگ یم  اه  نامرآ  فادها و  ققحت  بالقنا و  یبایزرا  رد  ماما 

یمالـسا بالقنا  هک  منک  ضرع  دـیاب  يزوریپ  زا  سپ  لاس  هد  ثداوح  زا  اصوصخ  بـالقنا  ثداوح  زا  هنافـصنم  لـیلحت  کـی  رد  »
« .تسین هدروخ  تسکـش  بولغم و  يا  هنیمز  چیه  رد  گرزب  دنوادخ  يرای  هب  تسا و  هدوب  قفوم  اه  هنیمز  فادـها و  رثکا  رد  ناریا 

 . (4)

یم يرتالاب  رتدنلب و  فادها  هب  گنج  رد  میتشاد ، رایتخا  رد  ار  بابـسا  للع و  همه ي  رگا  هتبلا  : » دـنیوگ یم  گنج  هرابرد ي  ماما 
تابثا زواجت و  عفد  نامه  هک  دوخ  یساسا  فده  رد  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  میدیسر  یم  میتسیرگن و 
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« .میا هدش  مصخ  بولغم  دوب  مالسا  تبالص 

: دننک یم  هفاضا  سپس  ناشیا 

زا راثیا و  تداشر و  تداهـش و  سپ  میا ، هدیـسرن  ییاهن  نامرآ  هب  ههبج  رد  ام  نوچ  دـننک  یم  لایخ  هک  ییاـهنآ  دـنرظن  هتوک  هچ  »
مالسا هب  هقالع  تسام ، هلاس ي  تشه  گنج  زا  اقیرفا  یهاوخ  مالسا  يادص  هک  یلاح  رد  تسا  هدیاف  یب  تبالص  یگتشذگدوخ و 

 . (1) .تسام » هلاس ي  تشه  گنج  زا  ناهج  لک  رد  ینعی  اقیرفا  اپورا و  اکیرما و  رد  مدرم  یسانش 

دـش ماجنا  هچنآ  میتسین و   (2) نامیـشپ » مدان و  مه  هظحل  کی  يارب   » ام هکنیا  هب  هراشا  اـب  گـنج  نارود  درکلمع  یـسررب  رد  ماـما 
دروخرب و نینچمه  ناشیا  .میتفریذـپ (3)  ار  همانعطق  حـلاصم ، ساسارب  دـنیامرف  یم  تسا ، نآ  عرف  هجیتن ي  دوب و  فیلکت  ساسارب 

: دنیامرف یم  دننک و  یم  دقن  هتشذگ  هب  تبسن  ار  نارگید  رظنراهظا 

زیزع هللا  بزح  هک  مینک  لـمع  طـلغ  يا  هنوگ  هب  اـه  هدـیقع  زاربا  اـهرظنراهظا و  رد  هتخورفدوخ  لاربیل  دـنچ  تیاـضر  يارب  دـیابن  »
تسد هب  يزیچ  ناریا  یمالسا  يروهمج  هک  بلطم  نیا  لیلحت  .دنک  یم  لودع  شعضاوم  زا  دراد  یمالـسا  يروهمج  دنک  ساسحا 

لیلد فادها  همه ي  هب  ندیسر  رد  ریخأت  دوش ؟ یم  رجنم  مدرم  دامتعا  بلس  ماظن و  یتسس  هب  زج  ایآ  تسا ، هدوب  قفومان  ای  هدرواین 
 . (4) .مینک » لودع  دوخ  لوصا  زا  ام  هک  دوش  یمن 

: دننک یم  هفاضا  سپس  ماما 

ام .مییامن  ضوع  ار  اه  کیتکات  اه و  شور  میا  هدش  روبجم  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  يدایز  عناوم  لمع ، ریسم  رد  هک  مفرتعم  هتبلا  »
»؟ مینک هصالخ  نارگید  رکفت  رد  ار  روما  ریبدـت  لقع و  همه ي  میریگب و  مک  تسد  ار  نامروشک  نالوئـسم  تلم و  نامدوخ و  ارچ 

 . (5)

زا داتفا  قافتا  هک  ییاهدادـخر  هب  هجوت  اب  گـنج ، بـالقنا و  هب  يداـقتنا  درکیور  هب  شنکاو  رد  ینیمخ  ماـما  يریگ  عضوم  زا  سپ 
لاس رد  ماما  تلحر  هلمج 
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روشک لخاد  رد  رگید  تالوحت  يداصتقا و  هعسوت ي  اب  هارمه  هک  لاس  نیمه  رد  یناجنـسفر  ياقآ  يروهمج  تسایر  زاغآ  ، 1368
روشک و یلخاد  تالوحت  دنور  لاس 1370 ، رد  قارع  هب  اکیرما  هلمح ي  سپـس  لاس 1369 و  رد  قارع  طسوت  تیوک  لاغـشا  دوب ؛

شومارف تفای و  شهاک  يا  هزادـنا  ات  گنج  مامتا  زا  سپ  هیلوا  ياه  تیـساسح  ـالمع  تفرگ و  دوخ  هب  يدـیدج  هرهچ ي  هقطنم ،
نیدرورف رد  ینیمخ  دـمحا  دیـس  جاح  موحرم  هبحاصم ي (1)  پاچ  یتح  ساـسا  نیا  رب  .دـش  یمن  حرطم  راکـشآ  لقادـح  دـش و 

اهدعب هچ  رگ  .تشادن  یباتزاب  هنوگ  چیه  دنک  یم  هراشا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  اب  ماما  تفلاخم  هب  نآ  رد  هک   1374
باتزاب دسر  یم  رظن  هب  .دوب (2)  هبحاصم  نیمه  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  اب  ماما  تفلاخم  عوضوم  تادنتـسم  زا  یکی 

.دوب هعماج  یگنهرف  یسایس -  ياضف  هدننک ي  نایب  نآ ، راشتنا  نامز  رد  هبحاصم  نیا  نتشادن 

همانرب ي ناونع  اب  يداصتقا  هعسوت ي  همانرب ي  يارجا  موس و  سلجم  زا  توافتم  یشیارآ  يدنب و  فص  اب  مراهچ  سلجم  لیکـشت 
يزرا دمآرد  شیازفا  .تخاس  راکشآ  اجیردت  ار  دوخ  یعامتجا  یسایس -  راثآ  دیسر ، بیوصت  هب  موس  سلجم  رد  هک  هعسوت ، لوا 

ياـه ماـگ  رد  ار  هعـسوت  لوا  هماـنرب ي  يارجا  هقطنم ، رد  يریگرد  هنماد ي  شرتـسگ  تیوک و  لاغـشا  اـب  تمیق  شیازفا  زا  یـشان 
بجوم هتـشذگ  اب  هسیاقم  رد  يداصتقا  تیعـضو  اهدوبمک ، زا  يرایـسب  عفر  اـب  لاـس 1370  رد  درک و  ور  هبور  تیقفوـم  اـب  تسخن 

.دوب هارمه  تیقفوم  اب  يا  هزادنا  ات  زین  يداصتقا  هعسوت ي  يارب  یجراخ  عبانم  هیهت ي  .دش  مدرم  تیاضر 

شرتسگ تیبثت و  فدـه  اـب  قارع و  ناریا و  راـهم  هیاـپ ي  رب  هک  اـکیرما  يا  هقطنم  دـیدج  يژتارتسا  قارع و  رب  اـکیرما  يزوریپ  اـب 
.دروآ دوجو  هب  ناریا  يارب  هقطنم  حطس  رد  ار  يدیدج  ياه  شلاچ  دش ، ذاختا  هقطنم  رد  لیئارسا  تیعقوم 
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، ناریا هب  يداصتقا  یـسایس -  راشف  دـیدشت  هناگود و  راـهم  يژتارتسا  ذاـختا  اـب  لاـس 1373  رد  نوتنیلک  تساـیر  هب  اـکیرما  تلود 
اهر ار  زرا ، تمیق  يزاسدازآ  يداصتقا و  لیدـعت  همانرب ي  تلود  هجیتن ، رد  داد (1) و  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناریا  يداصتقا  تیعـضو 

.تفرگ شیپ  رد  ار  زرا  خرن  لرتنک  تسایس  اددجم  درک و 

اب تفرگ و  یم  رارق  مروت  قوف  تلاح  رد  روشک  يداصتقا  عاضوا  دش  یمن  هتفرگ  میمصت  نیا  هک  یتروص  رد  ناسانـشراک  رظن  ربانب 
 . .تخیر (2) یمورف  روشک  یعامتجا  يداصتقا -  راتخاس  ناموت  رازه  تفه  هب  رالد  ره  تمیق  شیازفا 

یلکوت دمحا  ياقآ  يارآ  دنایامن و  خر  لاس 1372  رد  يروهمج  تسایر  تاباختنا  رد  دوجوم ، عضو  زا  یتیاضران  مئـالع  نیتسخن 
تاباختنا .دشن  هجوت  نآ  هب  یلو  دوب ، انعم  نیمه  هدننک ي  نایب  دیسر ، يأر  نویلیم  جنپ  زا  شیب  هب  یمشاه  ياقآ  يارآ  ربارب  رد  هک 

لـسن شیادیپ  تالوحت و  دـشر  اضف و  رییغت  نازیم  هب  .درک  رتراکـشآ  ار  دـیدج  دـنور  يریگ  لکـش  داعبا  رد 1375  مـجنپ  سلجم 
ياهدمایپ زا  یشخب  یگدنزاس  هرود ي  گنج و  بالقنا و  لوا  ههد ي  دقن  نایم ، نیا  رد  دش و  دیدشت  یسایس  ياه  شلاچ  دیدج ،

.دوب تاعوبطم  یمومع و  راکفا  هصرع ي  رد  یسایس  تالداجم 

یگنهرف یـشزرا و  رظنم  زا  گنج  هب  دـیدج  یـشرگن  هب  یعامتجا  ياه  يراجنهان  زا  ینارگن  دـش ، هراشا  هکناـنچ  اـه  لاـس  نیا  رد 
مالعا ار  دوخ  روضح  روشک  یعامتجا  یـسایس -  هنحـص ي  رد  دـیدج  یعاـمتجا  ياـه  هورگ  زا  یخرب  نآ  بساـنت  هب  دـش و  رجنم 

.دندرک

تبـسانم هب  دوب  هدرک  زاغآ  دوکر  ییا  هرود  زا  سپ  ار  دوخ  تیلاعف  اددجم  هک  یمالـسا ، بالقنا  نیدهاجم  نامزاس  لاس 1374  رد 
مجاهت زورلاس  ندیسرارف 
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.دش رجنم  يداصتقا  دشر  دنور  فقوت  مروت و  شیازفا  هب  یجراخ  ياه  یهدب  تخادرپزاب  دیسررس  تفن و  تمیق  شهاک  . 392 - 1
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ياه لاس  یط  اهدرکلمع  اه و  يژتارتسا  یلامجا  یبایزرا   » ناونع اب  ام  رـصع  هیرـشن ي  رد  ار  يا  هلاقم  ناریا  هب  قارع  هبناج ي  همه 
نیا شرتسگ  هب  اهنآ ، زا  هدافتـسا ي  تاـیبرجت و  نتفرگ  هدـیدان  زا  فسأـت  راـهظا  اـب  هلاـقم  نیا  رد  .درک (1)  رـشتنم  سدقم » عافد 

هعـس ي تماهـش و  دوبمک  موهوم ، ياه  سرت  همادا  رد  دـنک و  یم  هراشا  یلیمحت  گنج  تایبرجت  اب  هجاوم  رد  یگنهرف  هضراع ي 
تاـیبرجت زا  يریگ  هرهب  عناوم  زا  ار  راـکاطخ  هیبـنت  رازگتمدـخ و  قـیوشت  ناـکما  ناوـت و  دوـبمک  تاهابتـشا ، شریذـپ  يارب  ردـص 

عاـفد لوـط  رد  یمالـسا  يروـهمج  درکلمع  یکیژتارتـسا و  یباـیزرا   » رد همدـقم ، نیا  زا  سپ  .دـنک (2)  یم  رکذ  گـنج  شزرارپ 
يرکشل يروشک و  لوئـسم  دنچ  ای  يرکف  فیط  کی  دقن  هلاس ، تشه  گنج  یبایزرا  هک  تسا  هدش  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  سدقم 

دـنا و هتـشاد  رظن  تدـحو  گنج  دروم  رد  الومعم  هدـیدع ، تافالتخا  مغر  یلع  هعماج ، يرکف  ياـه  فیط  همه ي  هک  ارچ  تسین ،
، حیضوت زا  سپ   (3) .دنا » هتـشاد  تیلوئـسم  شقن و  یلیمحت  گنج  دنور  رد  شیب  مک و  زین  قحال  قباس و  نالوئـسم  همه ي  ابیرقت 

: تسا هدمآ  هدرک و  نایب  ار  اه  فعض 

دقاف نونکات  زاغآ  زا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  هنافـسأتم  .دوب  تدم  دنلب  هبناج و  همه  يژتارتسا  نادقف  فعـض ، هطقن ي  نیرت  مهم  »
هعـسوت ي ياـه  يژتارتسا  نادـقف  زا  یـشان  هکنآ  نمـض  یلم  يژتارتـسا  نادـقف  .تسه  هدوب و  روشک  هرادا ي  يارب  یلم  يژتارتـسا 
، یماظن یسایس ، لئاسم  هب  کیژتارتسا  شرگن  عنام  دوخ  تسا ، یجراخ  تسایـس  یعامتجا و  یگنهرف ، يداصتقا ، یماظن ، یـسایس ،

 . (4) .دوش » یم  یجراخ  تسایس  یعامتجا و  یگنهرف ، يداصتقا ،

هدمآ گنج  نارود  رد  فلتخم  ياه  هزوح  رد  يریگ  میمصت  یـسررب و  رد  کیژتارتسا  راتفر  رکفت و  نتفرگن  لکـش  هرابرد  سپس 
: تسا

رارق یلـصا  روحم  .دوب  یعاـفد  یلم و  يژتارتـسا  نادـقف  راـچد  هرود  ره  زا  شیپ  همه و  زا  شیب  یلیمحت  گـنج  نارود  رد  روشک  »
شکمشک تلود ، گنج و  ییادج  سدقم ، عافد  نارود  رد  گنج  روشک و  دحاو  یهدنامرف  نادقف  گنج ، نتفرگن 

147 ص :

هرامش 24. مود ، لاس  ، 1374  / 6  / 29 ام ، رصع  هیرشن  . 394 - 1
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ياه لاس  یط  لمع  راعش و  قیبطت  مدع  رت  مهم  همه  زا  رگید و  ناگیاسمه  هب  نآ  يرست  گنج و  هعـسوت ي  ناهدنامرف ، یخرب  نیب 
 . (1) .تسا » هدوب  هصیقن  نیمه  زا  یشان  سدقم ، عافد 

تسایس یگنهرف و  يداصتقا و  یماظن ، هزوح ي  رد  گنج  لئاسم  هب  کیژتارتسا  شرگن  دوبن  زا  یشان  ياهدمایپ  هلاقم ، همادا ي  رد 
 . .تسا (2) هدش  یسررب  یجراخ 

هتفه ود  رد  هدراو  تاداقتنا  هب  خـساپ  رد  يرگید  هلاقم ي  سدـقم  عافد  هتفه ي  تبـسانم  هب  اددـجم  هلاقم ، جرد  زا  سپ  لاس  کـی 
يورین کـی  راـب  نیلوا  يارب  روبزم  لـیلحت  رد   » هکنیا هب  دـنک  یم  هراـشا  هلاـقم  نیا  همدـقم ي  رد  .دش (3)  رـشتنم  ام  رـصع  همان ي 
راـظتنا : » تسا هدـش  دـیکأت  سپـس  تخادرپ » یهورگ  ياـه  هناـسر  حطـس  رد  گـنج  یفنم  تبثم و  ياـه  هـبنج  لـیلحت  هـب  يدوـخ 

زا میقتـسمریغ  داقتنا  دـنچ  يداقتنا و  همان ي  کی  تفایرد  اهنت  داتفا  قافتا  لمع  رد  هچنآ  یلو  میتشاد ، ار  يزیمآداقتنا  ياهدروخرب 
 . (4) .تسا » هتشادن  ینادنچ  تفلاخم  قوف  یبایزرا  تفگ  ناوت  یم  : » تسا هدش  يریگ  هجیتن  سپ  .دوب » یماظن  نالوئسم  یخرب 

دقن .تفرگ  تروص  یسایسریغ  يدرکیور  اب  ار  گنج  تالوحت  راب  نیتسخن  يارب  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  یبایزرا  نیا  رد  هچنآ 
اب یسایس و  رظنم  زا  تایرظن  ریاس  اریز  دشاب ؛ یم  درف  هب  رصحنم  گنج  زا  سپ  یسایس  ینامزاس  رد  گنج  هبناج ي  همه  یـسررب  و 

.تسا هارمه  صاخشا  دقن 

گنج رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  درکلمع  يژتارتسا  یبایزرا  هلاقم و  هب  فیعـض  شنکاو  زا  يریگ  هجیتن  هلاقم  نیا  رد  مهم  هلئـسم 
نآ رد  هکنآ  لاح  .تسا  هدرک  یقلت  گنج  لئاسم  زا  دوخ  یبایزرا  اب  تقفاوم  يانعم  هب  ار  عوضوم  نیا  نامزاس ، .دشاب  یم  قارع  اب 

يرادروخرب لیلد  هب  هلاقم  هتبلا  تشاد ؛ رگید  یلماوع  هلاقم  هب  شنکاو  مدع  اذل  .دوب  هدشن  هبناج  همه  يداقتنا  گنج  زا  زونه  نامز 
.دنک یم  بلج  دوخ  هب  ار  نابطاخم  يرکف  مه  قفاوت و  يا  هزادنا  ات  ماجسنا  قمع و  زا 

پاچ هب  هفاـضا ي 6  هب  ناونع 2  اب  ار  يدـیدج  ثحب  گنج  زاغآ  درگلاـس  تبـسانم  هب  رویرهـش 1378  رد  زین  ادرف  ناریا  هـلجم ي 
اب همان و  هژیو  نیا  همدقم ي  رد  .دناسر (5) 
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عافد ياه  لاس  یط  اهدرکلمع ، يژتارتسا  یلامجا  یبایزرا  هلاقم  هرامش 53 ، موس ، لاس  ، 1357  / 6  / 28 ام ، رصع  هیرشن  . 400 - 3
.سدقم
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هنوگ ره  تفرگ و  رارق  سدقت  زا  يا  هلاه  رد  گنج  تدم  نیا  رد  : » تسا هدش  هتـشون  گنج  زاغآ  زا  لاس  تسیب  تشذگ  هب  هراشا 
دنک یم  هراشا  گنج  زا  توافتم  تئارق  ود  هب  سپس   (1) .دش » بوسحم  هعونمم  قطانم  وزج  نآ ، هب  تبسن  يداقتنا  یلیلحت -  ثحب 
یم تحلـصم  تمکح و  ریبدـت ، اـب  دـیوگ  یم  رگید  تئارق  دـناد و  یم  ریذـپان  باـنتجا  ار  گـنج  دوجو  تسا و  یمـسر  یکی  هک 
اما دنک ، یم  عافد  قلطم  روط  هب  نآ  ياه  تسایس  گنج و  نارود  یمامت  زا  جیار  تئارق  .مینک  يریگولج  گنج  عورش  زا  میتسناوت 
نیا رد  .تسا (2)  هدش  یـشان  نشخ  ادص و  کت  هعماج ي  رد  تیریدـم  زا  گنج  موادـت  لاس  شـش  هک  تسا  دـقتعم  رگید  تئارق 

تسایس وس و  کی  زا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  رارمتـسا  : » تسا هدمآ  هدرک و  هجوت  نآ  ياهدمایپ  گنج و  رارمتـسا  هب  همدقم ،
یلخاد تسایـس  هصرع ي  رد  يدیدج  يدنب  فص  دش ، ثعاب  رگید  يوس  زا  تصـش  ههد ي  يادتبا  زا  دـیدش  بوکرـس  فذـح و 

رتمک زین  دوخ  رایـسب ، تعنامم  رب  هوالع  دریگب و  رارق  گنج  رارمتـسا  اب  تفلاخم  کلـس  رد  فص  نیا  يوس  کـی  دریگب و  لـکش 
 . (3) .دشاب » هتشاد  گنج  رد  تلاخد  يارب  يا  هزیگنا 

روط هب  رگید  تئارق  هک  تسا  گنج  رارمتـسا  تلع  هب  روشک  يداصتقا  ياه  یناـماسبان  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  نینچمه 
سدقت راعش و  زا  يا  هلاه  رد  ار  گنج  یناور  یحور -  یمـسج و  تامطل  تاعبت و  دنک ، یم  یعـس  و   » .دنک یم  عافد  نآ  زا  قلطم 
نودـب دـیاب  هدـیدپ  نیا  اب  تسا  دـقتعم  رگید  تئارق  اـما  دوش ، دروخرب  نآ  اـب  هناسانـشراک  یملع و  تروص  هب  دراذـگن  دـناشوپب و 

 . (4) .تفرگ » هرهب  نآ  مایتلا  يارب  زین  نارگید  براجت  زا  درک و  دروخرب  هعونمم  هلاه ي  وبات و  سدقت و 

تیهام و  رفک » مالـسا و  گنج   » يانعم هب  گنج  يداقتعا  ریـسفت  زا  دشاب  گنج » سیدـقت   » فدـه اب  هکنآ  زا  شیب  گنج  سدـقت 
کی یگدـنز  تیوه و  اب  نآ  ياهدـمایپ  گنج و  عقاو  رد  .تسا  هدوب  رثأتم  هنابلط  تداهـش  لمع  ینید و  ياه  هزیگنا  اب  نآ  یعاـفد 

اب .دشاب  یم  گنج  یسررب  دقن و  ياه  يراوشد  زا  یکی  عوضوم  نیمه  تسا و  هتخیمآ  مه  رد  ینامز  هرود ي  کی  رد  لسن 
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دراد ییاهدمایپ  هچ  رگ  ناریا  فیرـش  مدرم  ياه  يرگراثیا  هب  نداهن  جرا  ریدـقت و  نازواجتم و  ربارب  رد  عافد  تمرح  حیـضوت ، نیا 
يداقتنا و یلیلحت -  ثحب  يارب  گنج  نادـقتنم  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  لاح ، نیع  رد  .تسین  گنج  سیدـقت  ياـنعم  هب  یلو 

ادرف ناریا  همانهام  هرامـش ي 58  همان ي  هژیو  رد  هچنآ  ایآ  لاثم  يارب  دـنا ؟ هداد  ماجنا  یمادـقا  هچ  نونکات  گـنج  سدـقت  رب  هبلغ 
اب هک  تسوداسراپ  ياقآ  اب  وگو  تفگ  یسررب  تسا ؟ یسایس  فادها  رب  رظان  ای  هنافـصنم  هناملاع و  یـسررب  کی  تسا  هدش  پاچ 

.درک دهاوخ  نشور  ار  شسرپ  نیا  هب  خساپ  تسا ، هدش  پاچ  همان  هژیو  نیا  رد  میناوخب » هرابود  ار  گنج  ناتساد   » ناونع

رد اکیرما  ترافـس  لاغـشا  ریثأت  گنج ، يریذـپان  باـنتجا  عوضوم  دـنا ، هدرک  میظنت  ضیف  داوج  ياـقآ  هک  وگو ، تفگ  نیا  روحم 
شریذپ لیالد  اه ، يژتارتسا  یبایزرا  رهـشمرخ و  حتف  زا  سپ  گنج  هلئـسم ي  نامز و  نآ  رد  ناریا  یعافد  تیعـضو  گنج ، عورش 

دیکأت نآ  ناتـساد  ددجم  یناوخزاب  گنج ، زا  دیدج  یتئارق  رب  شخب  نیا  همدقم ي  رد  .دـشاب  یم  رگید  ثحابم  همانعطق ي 598 و 
اب هناسانشراک و  یملع و  شور  اب  گنج  زا  يدیدج  نییبت  لیلحت و  اب  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  هدنناوخ  رد  ار  راظتنا  نیا  تسا و  هدش 

: دوش یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  اجنیا  رد  هک  دراد (1)  يدایز  ياه  یتساک  ثحب  نیا  اما  دوش ، هجاوم  ماقرا  رامآ و  رکذ 

حیضوت زا  سپ  دوب ، ریذپان  بانتجا  گنج  نیا  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  قارع و  ناریا و  فالتخا  هرابرد  تسوداسراپ  ياقآ 
: دیوگ یم  ثعب  بزح  دروم  رد  قارع ، ناریا و  فالتخا  تلع  هرابرد ي 

هجو چیه  هب  نیـسح  مادص  تسا ، بارعا  يروتارپما  دیدجت  بارعا و  تدحو  هیاپ  رب  اساسا  هک  ثعب  بزح  يژولوئدـیا  هب  هجوت  اب  »
نیا هتفریذپ و  برعلا  طش  رد  ار  گولات  طخ  هک  تسا  یقارع  ربهر  اهنت  وا  نوچ  .دوبن  یضار  ریازجلا  دادرارق  زا 

150 ص :

هک دـش  هداد  حیـضوت  ناشیا  هب  اه  یتساک  نیا  یباحـس  هللا  تزع  ياقآ  اـب  هدنـسیون  یـصاصتخا  هبحاـصم ي  هسلج ي  رد  . 407 - 1
.دندرک بجعت  نآ  پاچ  تلفغ و  نیا  زا  دنتفریذپ و 
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کی تشاد ، رـس  رد  ار  سراـف  جـیلخ  هقطنم  رد  لقادـح  اـی  مالـسا  ناـهج  رد  بارعا  يربهر  يادوس  هک  یـسک  ناونع  هب  يو  يارب 
 . (1) .دوب » هریزجلا  دادرارق  وغل  هشیدنا ي  رد  هراومه  اذل  دیدرگ و  یم  بوسحم  تسکش 

رد قارع  ياه  تسایـس  هراـبرد ي  ریازجلا  دادرارق 1975  زا  یتیاضران  ثعب و  بزح  يژولوئدـیا  هرابرد ي  حیـضوت  زا  سپ  ناـشیا 
: دیوگ یم  ناریا  ربارب 

هب برعلا  طش  رب  ار  دوخ  قلطم  تیمکاح  دـناوتب  ات  دوب  یتصرف  دـصرتم  هراومه  هک  قارع  تلود  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  »
طباور ناریا  اـب  اـت  دومن  یعـس  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف  دوبن -  یلمع  هب  رداـق  ناریا  یماـظن  يرترب  تلع  هب  یلو  درواـیب -  تسد 

 . (2) .دنک » رارقرب  هناتسود 

ریازجلا دادرارق 1975  ياضما  ناربج  يارب  مادص  يارب  شالت  ثعب و  بزح  يژولوئدـیا  تیهام  زا  تسوداسراپ  ياقآ  لاح  نیع  رد 
يرارقرب يارب  یتصرف  رگید  يوس  زا  قارع و  تسکـش  نیا  ناربج  يارب  دـیدج  یتصرف  وس  کـی  زا  ار  بـالقنا  دـیوگ و  یم  نخس 

هب قارع  دـیوگ  یم  هبحاصم  لالخ  رد  تسوداسراپ  هک  تسا  نیا  ثحب  نیا  رد  راکـشآ  ضقانت  .دـناد  یم  ناریا  اب  هناتـسود  طـباور 
نتفر تسد  زا  بالقنا و  يزوریپ  اب  هکنیا  اـت  .تسناوت  یمن  ناریا  یماـظن  يرترب  لـیلد  هب  یلو  دوب ، لـیام  برعلا  طـش  رب  تیمکاـح 

نیا دـسر  یم  رظن  هب  .دـنک  رارقرب  یتسود  طـباور  ناریا  اـب  اـت  درمـش  تمینغ  ار  تصرف  قارع  هراـبکی  قارع  رب  ناریا  یماـظن  يرترب 
نتساک يارب  تقوم  تلود  ياه  شالت  ناریا و  هب  رکبلا  نسح  مایپ  رب  ینبم  هدننک  هبحاصم  يدعب  تاحیضوت  هب  هجوت  اب  طلغ  لیلحت 

.دهد رارق  قفوم  کیتاملپید و  يراک  قارع  ربارب  رد  ار  تقوم  تلود  شالت  هک  تسا  هدش  ماجنا  لیلد  نیا  هب  روشک ، ود  تاباهتلا  زا 

روشک ود  ره  تفای و  تدش  جیردت  هب  رویرهش 1358  ات  تافالتخا  : » هک دنک  یم  هراشا  دوخ  تاراهظا  همادا  رد  تسوداسراپ  ياقآ 
هراشا اناواه  رد  مادص  اب  ناریا  تقو  هجراخ  ریزو  تاقالم  هب  (3) و  .دندومن » یم  مهتم  دوخ  یلخاد  روما  رد  تلاخد  هب  ار  رگیدکی 

اجب و رایسب  یتیعقوم  نینچ  رد  دریگ  یم  هجیتن  دنک و  یم 
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تسوداسراپ ياقآ  .دش (1)  یم  هداد  یبیترت  نآ  ماجنا  يارب  لابقتـسا و  هرکاذم  تاقالم و  يارب  مادص  داهنـشیپ  زا  هک  دوب  يرورض 
ياقآ تاراهظا  هب  انب  هکنآ  لاح  دـهد ، یمن  ربخ  تاقالم  نیا  ياهوگو  تفگ  ياوتحم  زا  یلو  دـنک  یم  هراشا  اناواه  رد  تاـقالم  هب 

، دوب هداد  مل  لبم  رب  تشاد و  بل  رب  ییاکیرما  گرب  راگیس  هک  یلاح  رد  الاب و  عضوم  زا  تاقالم  نیا  رد  مادص  هدنسیون ، هب  يدزی 
ایآ قارع  ياه  هتـساوخ  هب  هجوت  اب  حیـضوت و  نیا  اب  لاح  .دـش  اهنآ  هیلخت  راتـساوخ  درک و  مهتم  هناگ  هس  ریازج  لاغـشا  هب  ار  ناریا 

اب هرکاذم  رب  اددجم  ناریا  یلخاد  عاضوا  نایب  اب  يرگید  حیضوت  رد  تسوداسراپ  ياقآ  هکنیا  نمـض  تشاد ؟ دوجو  هرکاذم  ناکما 
اب تسیاب  یم  دوب  ور  هبور  روشک  لخاد  رد  ییاـه  يراوشد  اـب  ناـمز  نآ  رد  هک  ناریا  تلود  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  دـیکأت  قارع 
یم همادا  ناگرزاب  تلود  يافعتـسا  زا  سپ  ار  قارع  ناربهر  اب  يدزی  هرکاذم ي  تسایـس  لقادـح  ای  تخادرپ  یم  هرکاذـم  هب  قارع 

 . (2) .داد »

اه تیـصخش  یـضعب  يرگ  یجنایم  یللملا و  نیب  ياه  نامزاس  زا  هدافتـسا  اب  قارع و  اب  هرکاذـم ي  اـب  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  ناـشیا 
.دوب ریذپان  بانتجا  گنج  تشاد و  دوجو  دایز  رایـسب  تافالتخا  لح  ناکما  تافرع ، رـسای  نینچمه  ریازجلا و  روهمج  سیئر  دننام 
گنج تمـس  هب  ار  ناریا  ییاهنت  هب  دناوتب  هک  تشادن  تردق  ردق  نآ  حانج  کی  نامز  نآ  رد  : » هکنیا هب  هراشا  اب  نینچمه  يو   (3)

رد دیدش  هیفـصت ي  تلع  هب  نامز  نآ  رد  ام ، یجراخ  یـساملپید  : » دیوگ یم  ناریا  یـساملپید  تردـق  هرابرد ي   (4) .دهد » قوس 
تیمها هب  اهنآ  یللملا ، نیب  فرع  دـعاوق و  هب  ام  ياه  تاملپید  ییانـشآ  مدـع  تلع  هب  دوب و  هدـش  فیعـض  رایـسب  هجراـخ  ترازو 

تلود : » دنک یم  داهنشیپ  تقوم  تلود  یساملپید  تیقفوم  نتسناد  ضورفم  اب  ناشیا   (5) .دندوبن » هاگآ  فالتخا  لح  يارب  هرکاذم 
 . (6) .داد » یم  همادا  ناگرزاب  تلود  يافعتسا  زا  سپ  ار  قارع  ناربهر  اب  يدزی  هرکاذم ي  تسایس 

ییاه يراوشد  اب  ناریا  تلود  نامز  نآ  رد  دیفرتعم  امش  یتقو  هک  دوش  یم  حرطم  شسرپ  نیا  تسوداسراپ  ياقآ  داهنـشیپ  ربارب  رد 
دوب و ور  هبور  لخاد  رد 
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هرکاذم زیم  تشپ  رد  قارع  ایآ  تشاد ، یفاک  تاعالطا  هنیمز  نیا  رد  زین  قارع  تلود  تسا و  ینورد  ماجسنا  نتـشادن  يانعم  هب  نیا 
یلم عفانم  زا  هرکاذم  اب  میتسناوت  یم  یسایس  یتابث  یب  یماظن و  فعض  لیلد  هب  ام  ایآ  تساوخ ؟ یم  زایتما  ای  داد  یم  زایتما  ناریا  هب 
قارع اب  هرکاذـم  ترورـض  رب  دـیکأت  اب  ارچ  سپ  تسا  یفنم  رگا  یلیالد و  هچ  ساسارب  تسا  تبثم  خـساپ  رگا  مینک ؟ عاـفد  روشک 

اب تاقالم  هلمج  زا  دـش ، ماجنا  تقوم  تلود  نامز  رد  هک  یتارکاذـم  نیا ، رب  هوالع  دوش ؟ یم  یبایزرا  ریذـپان  بانتجا  گنج  عوقو 
هنافـسأتم .دوش  يریگیپ  تقوم  تلود  يافعتـسا  زا  سپ  تسایـس  نیا  نآ ، هیاپ ي  رب  هک  تشاد (1)  يا  هجیتن  هچ  اناواه ، رد  مادـص 

بجوم نآ  تابثا  تسا  نیا  زج  رگا  .تسا  هتفگ  نخس  قارع  عضوم  زا  یقوقح  يا  هزادنا  ات  یـسایس و  ظاحل  هب  تسوداسراپ  ياقآ 
.دوب دهاوخ  يدنسرخ 

هقطنم حطس  رد  ناریا  يزوریپ  ياهدمایپ  راثآ و  رهشمرخ و  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  هرابرد ي  تسوداسراپ  وگو ، تفگ  نیا  رد 
: تسا دقتعم  اکیرما  شنکاو  و 

ناریا رونام  تردق  تفرگ و  یم  رارق  دـیدهت  دروم  اوق  هنزاوم ي  ظفح  نآ ، تردـق  شیازفا  اب  دـش  یم  زوریپ  گنج  رد  ناریا  رگا  »
جیلخ تفن  هب  طوبرم  روما  هیلک ي  رد  ار  دوخ  یلـصا  شقن  ظفح  رطاخ  هب  اکیرما  هک  یتلاح  دـش ؛ یم  دایز  یتفن  ياه  تسایـس  رد 

 . (2) .دنک » یم  هلباقم  نآ  اب  سراف 

ار هناـنیب  عقاو  لـح  هار  دـنک و  یم  هجوت  اـکیرما  ناریا و  ناـیم  شلاـچ  دـیدشت  رهـشمرخ و  حـتف  زا  سپ  ناریا  يزوریپ  راـثآ  هب  يو 
 . .دنک (3) یم  رکذ  سب  شتآ  اب  ناریا  تقفاوم 

رد زونه  قارع  تسا  دقتعم  درادـن و  لوبق  ار  ناریا  كاخ  هیلخت ي  رب  ینبم  قارع  ياعدا  هک  یلاح  رد  تسوداسراپ  ياقآ  همادا ، رد 
قودنص لیکشت  يارب  بارعا  داهنشیپ  هب  سپس  يو   (4) .دوبن » راوشد  نآ  لح  : » دیوگ یم  تسا  ناریا  كاخ 
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ياه تراسخ  ناربج  يارب  رابتعا  رالد  درایلیم  دصکی  غلبم  هک  دـنک  یم  هراشا  قارع  ناریا و  يزاسزاب  هب  کمک  فدـه  اب  كرتشم 
 . .دوب (1) هتفای  صیصخت  روشک  ود 

يرگید مادقا  یتاقیقحت  یسایس  يدرکیور  اب  راهب 1378  رد  وگو  تفگ  همانلـصف ي  رد  قارع » ناریا و  گنج   » همان ي هژیو  راشتنا 
گنج زا  یکی  ناگیل ، ناج  زا  لقن  هب  ریبدرـس  ملق  اب  وگو » تفگ  باـب   » ناونع اـب  همانلـصف  هلاقمرـس ي  رد  .دـش (2)  ماجنا  هک  دوب 

زا رتارف  گـنج  هدـیدپ ي  هک  تسا  هدـش  ناـشنرطاخ  زتیوزـالک ، يدـج  نادـقتنم  زا  نینچمه  رـضاح و  رـصع  هتـسجرب ي  ناـسانش 
.تسا گنهرف  دوخ  زین  عماوج  یخرب  رد  ای  نآ  هدـنهد ي  لکـش  رـصانع  زا  ای  گنهرف  زا  ینایب  گنج  لاح  همه  رد  .تسا  تسایس 

دروم رد  ینعی  صاـخ  دروم  نیا  رد  : » تسا هدـش  هجوـت  گـنج  هب  زتیوزـالک  هاگدـید  زا  هک  تسا  دـقتعم  هدنـسیون  لاـح ، نیع  رد 
هدـیدپ ي ندوب  یـسایس  رب  تسا  يدـیکأت  لصا  رد  هک  ار  يزتیوزالک  هاگدـید  زونه  قارع  ناریا و  گنج  هبرجت ي  هب  اـم  درکیور 

 . (3) .تسا » هدرک  ظفح  ار  دوخ  تیعوضوم  شیاه ، تیدودحم  مامت  اب  گنج 

رگ هک  تسا  دقتعم  ناشیا  .تسا  ور  هبور  اه  شـسرپ  زا  یهوبنا  نآ  لحارم  یمامت  گنج و  هک  هدش  هراشا  نینچمه  همدـقم  نیا  رد 
يانعم هب  گنج  نایاپ  یلو  تسا  هدرک  راوشد  ار  اه  شسرپ  ثحب  حرط و  نآ ، زا  هدمآرب  تایضتقم  ثداوح و  ریذپانزیرگ  ریسم  هچ 

.تسین اه  شسرپ  نیا  نتشاذگ  رس  تشپ 

يرایسب ناوتب  هک  ییاضف  ندمآ  مهارف  نآ و  ثحب  هزوح ي  ندش  هدرتسگ  اب  گنج  هبرجت ي  میمعت  تسا  دقتعم  نینچمه  هدنسیون 
ناکما درک ، يریگیپ  بلاغ ، یمـسر  تاظحالم  هدودـحم ي  زا  رت  هدرتسگ  بتارم  هب  يداعبا  رد  ار  هدـنام  ياج  رب  ياـه  شـسرپ  زا 

 . .دوب (4) دهاوخ  ریذپ 

مامتها رما  نیا  هب  هک  يزکارم  گنج و  يراگن  خـیرات  شور  گنج » يراـگن  خـیرات   » هلاـقم ي رد  تاـیب  هواـک ي  همانلـصف  نیا  رد 
تایب ياقآ  .دراد  گنج  ياه  شسرپ  هب  يدیدج  درکیور  تسا و  هدرک  یسررب  دقن و  ار  هدش  رـشتنم  ياه  باتک  زا  یخرب  دنراد و 

هب  » عوضوم نیا  زونه  هک  تسا  رظن  نیا  رب  گنج  يریذپان  بانتجا  هرابرد ي 
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مهارف رد  تفرگ و  تروص  هصرع  نیا  رد  هک  ییاهدادخر  زا  شخب  مادک   » دوش صخشم  ات  هتفرگن » رارق  یسررب  دروم  یساسا  وحن 
یم يو   (1) .دوب » لرتنک  لباق  زین  کی  مادک  تشاد و  ریذپان  بانتجا  يا  هبنج  دـش ، عقاو  رثؤم  گنج  ندـمآ  شیپ  هنیمز ي  ندـمآ 

رد گنج  هاوخلد  نادنچ  هن  نایاپ  نینچمه  رهـشمرخ و  يدازآ  زا  دعب  گنج  همادا ي  مدع  ای  همادا  عوضوم  یـسررب  مدـع  : » دـسیون
رهشمرخ يدازآ  یپ  رد  گنج  هب  نداد  همتاخ  موزل  دروم  رد  یـسایس  هیرظن ي  کی  ناونع  هب  هچنآ  تسا  هدش  ثعاب  يدعب  لحارم 
تاماقم یهاـتوک  ار  هلئـسم  نیا  تلع  لوا  هجرد ي  رد  يو   (2) .دبای » جاور  یمومع  حطـس  رد  ییا  هدنیازف  هوحن  هب  دـمآ  دوجو  هب 

.دنک یم  رکذ  هنیمز (3)  نیا  رد  نقتم  ياه  هداد  راشتنا  رد  علطم  حالصیذ و 

یم رهشمرخ  ییاهر  یپ  رد  مود و  لاس  رد  گنج  هکنیا  دروم  رد  زونه  هک  دنک  یم  هراشا  هلئسم  نیا  هب  دعب  تاحفـص  رد  هدنـسیون 
لحارم رد  تسا  دـقتعم  ناشیا  لاح ، نیع  رد  .تسا  هدـشن  ماجنا  يا (4)  هنافـصنم  قیقد و  یبایزرا  ریخ  ای  تفای  یم  همتاخ  تسیاـب 

نیا (5) و  دش ، یم  هشیدنا  يریبدت  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  تسیاب  یم  متشه ، لاس  هدش ي  ینیب  شیپ  تیعـضو  رد  هژیو  هب  دعب 
نیا .تسا (6)  هدـنام  یقاب  مهبم  یخیراـت  نییبت  حیـضوت و  هاگدـید  زا  مه  زونه  گـنج  یناـیاپ  ياـه  هاـم  رد  هرظتنمریغ  ینوگرگد 
لاس رد  روشک  یتاـعوبطم  ياـضف  ندـش  زاـب  زا  سپ  یلو  دـش ، لوکوم  رگید  یتغارف  تصرف و  هب  لاـس 1367  رد  هچ  رگ  عوضوم 

 . .دش (7) دهاوخ  حرطم  زین  رت  هدرتسگ  یتروص  هب  حرطم و  ثحب  نیا  زا  یبناوج  نونکا  مه  ریخا ، ياه 

دقن و ار  یتیالو  ربکا  یلع  رتکد  هتشون ي  ناریا  یمالسا  يروهمج  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  یسایس  خیرات  باتک  هلاقم ، هدنـسیون 
لوبق هب  هک  یطیارـش  یلو  هدـش ، ثحب  هماـنعطق  يارجا  یگنوـگچ  صوـصخ  رد  باـتک  نیا  رد  : » تسا دـقتعم  دـنک و  یم  یـسررب 

تیریدـم و رب  مکاح  ياه  هاگدـید  ساکعنا  راشتنا و  مدـع  رب  رارـصا  اذـل   (8) تسا ، هتفرگن  رارق  ثحب  دروـم  دـش ، رجنم  هماـنعطق 
 . (9) .دش » دهاوخ  رتشیب  ياه  یمهف  جک  زاس  هنیمز  طقف  گنج  يربهر 
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تسین و یناسآ  لهس و  رما  گنج  هدشن ي  ثحب  یـساسا و  ياه  هبنج  ندرک  زاب  هکنیا  هب  دنک  یم  هراشا  هلاقم  نیا  نایاپ  رد  ناشیا 
دنمورین و نایرج  یلاعت  دـشر و  اب  : » دـنک یم  يراودـیما  راهظا  دـش (1) و  دـهاوخ  مأوت  ییاهرظن  فالتخا  اه و  شنت  اب  دـیدرت  یب 

نیا تیاده  يارب  مزال  رابتعا  ییاناوت و  زا  تکرح  نیا  هتفرگ ، لکش  گنج  يراگن  خیرات  شوح  لوح و  رد  نونکا  مه  هک  یلوقعم 
 . (2) .دوش » رادروخرب  یحانج  ياه  باسح  هیفصت  اهدروخرب و  هتشر  کی  هب  نآ  لیدبت  زا  يریگولج  اه و  ثحب 

لئاـسم اـب  ینـالقع  یتاـقیقحت و  يدرکیور  اـب  ار  هدـنناوخ  تسا و  ریظن  مک  دوخ  عون  رد  هلاـقم  نیا  رد  یـسررب  شرگن و  هوـحن ي 
ياه شسرپ  یسررب  يارب  تفر  نورب  ياه  هار  هب  زین  يا  هزادنا  ات  دنک و  یم  هجاوم  دراد  دوجو  هک  ییاه  شـسرپ  گنج و  یـساسا 

.دنک یم  هراشا  گنج 

تاباختنا اـب  عقاو ، رد  .تفرگ  دوخ  هب  يدـیدج  تروص  دادرخ 1376  مود  زا  سپ  گنج  هب  یـسایس  يدرکیور  اب  يداـقتنا  شرگن 
گنج ههد  دقن  گنج و  هب  تبسن  اه  شلاچ  تیهام  دش و  راکشآ  یسایس  راتخاس  رب  یعامتجا  تالوحت  تاریثأت  يروهمج  تسایر 

تالوحت هناوتـشپ ي  هک  یعامتجا  تالوحت  یهد  نامزاس  يارب  شـالت  تاـباختنا و  تیهاـم  زا  دـیدج  ریـسفت  .درک  رییغت  بـالقنا  و 
تاباختنا يرازگرب  اب  نامزمه  لاس 1378 و  رد  عوضوم  نیا  داعبا  .درک  دیدشت  ار  یسایس  تاشقانم  دوب  تردق  راتخاس  رد  یـسایس 

.دش رت  نشور  یمالسا  ياروش  سلجم  رد  یگدنیامن  تاباختنا  يارب  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  مان  تبث  اب  مشش  سلجم 

رشتنم شوپخرس » بانج  یلاع   » ناونع اب  ار  يا  هلاقم  زورما  حبص  همانزور ي  رد   1378  / 10 خیرات 29 /  رد  یجنگ  ياقآ  هک  نانچ 
باتک هب  دانتسا  اب  هلاقم  نیا  رد  يو  .درک (3)  دقن  ار  گنج  هرابرد ي  هژیو  هب  یمشاه  ياقآ  عضاوم  هک  درک 
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گنج دـنلیام  هکنیا  نمـض  ماما  : » دـنک یم  لـقن  ار  بلطم  نیا  تسا ، لاس 1360  رد  یمـشاه  ياـقآ  تارطاـخ  هک  نارحب ، زا  روبع 
خیرات رد  يرگید  ربخ  هب  سپس  يو  (. 1360  / 1 زور 13 /  تارطاخ   ) (1) .مییایب » هاتوک  ام  هک  دنناد  یمن  حالـص  دوش  مامت  رتدوز 
تصش دنلیام  زیخ  تفن  ياهروشک  : » تسا هتفگ  ایلاتیا  یماظن  هتسباو ي  هدش  هتـشون  باتک  رد  هک  دنک  یم  هراشا   1360  / 12  / 15

نیا زا  سپ  يو   (2) .دوـش » فرـصنم  تسا  مادـص  رفیک  هـک  موـس  طرـش  زا  ناریا  هـک  دـنهدب  ار  گـنج  تراـسخ  رـالد  دراـیلیم 
: دهد خساپ  لاؤس  ود  هب  دیاب  شوپخرس  بانج  یلاع  دیوگ  یم  یمشاه  ياقآ  هب  باطخ  تاحیضوت 

، دش موب  زرم و  نیا  نادنزرف  نیرتهب  زا  نت  رازه  اهدـص  ندیـسر  تداهـش  هب  ثعاب  هک  رهـشمرخ  حـتف  زا  دـعب  گنج  همادا ي  لوا ، »
 . (3) مود »...، داهن ، ياج  رب  تراسخ  رالد  اهدرایلیم  دراذگ و  ياج  رب  لولعم  نارازه 

.دندرک داقتنا  هلاقم  زا  هدنسیون  نارکفمه  زا  یخرب  یتح  تشاد و  يا  هدرتسگ  رایسب  باتزاب  گنج  اب  دروخرب  هوحن ي  هلاقم و  نیا 
نتفرگ هدـیدان  ارآ و  بذـج  يارب  نآ  یـسایس  تیهاـم  هب  داد و  خـساپ  اـه  شـسرپ  نیا  هب  هعمج  زاـمن  هبطخ ي  رد  یمـشاه  ياـقآ 

ریز هب  ار  بالقنا  هتشذگ  تاراختفا  هدش  بجوم  ارآ  بذج  يارب  یـسایس  طلغ  تکرح  نیا  :» تفگ درک و  هراشا  هتـشذگ  تاراختفا 
ياقآ اددجم  دعب  زور  دنچ   (4) سیلگنا »؟ ای  اکیرما  دینک ؟ یم  تمدخ  یـسک  هچ  هب   » هک دندرک  لاؤس  سپـس  ناشیا  .دیربب » لاؤس 
ياقآ تاراهظا  هب  هلاقم  شراگن  زا  عافد  اب  شوپخرـس » بانج  یلاع  نارکفنـشور و   » مان هب  حتف  همانزور ي  رد  يا  هلاقم  یط  یجنگ 

ترضح زا  عافد  هزیگنا ي  هب  ینیمخ و  دمحا  جاح  موحرم  نانخس  هب  دانتسا  اب  ار  گنج  دروم  رد  رظن  : » تشون داد و  خساپ  یمشاه 
دیاـبن قارع  ناریا و  گـنج  هراـبرد ي  اـیآ   » هک درک  لاؤس  اددـجم  يو   (5) .تسا » هدرک  حرطم  فافـش  شـسرپ  کی  هتـشون ، ماما 

زا کی  ره  شقن  گنج ، لیلحت  رد  دـیابن  ایآ  تسین ؟ دراو  هلاس  تشه  عافد  یـسایس  تیریدـم  رب  يداـقتنا  چـیه  اـیآ  تفگ ؟ نخس 
 . (6) دوش »؟ نشور  مهم  ياه  میمصت  رد  یسایس  هبتر ي  یلاع  ناریدم 

157 ص :

صص 2 و 12. ، 1378  / 10  / 29 زورما ، حبص  همانزور ي  شوپخرس ،» بانج  یلاع  ، » یجنگ ربکا  . 437 - 1
.نامه . 438 - 2
.نامه . 439 - 3

.1378  / 11  / 1 هعمج ي ، زامن  ياه  هبطخ  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  . 440 - 4
ص 3. ، 1378  / 11  / 6 حتف ، همانزور  شوپخرس ،» بانج  یلاع  نارکفنشور و  ، » یجنگ ربکا  . 441 - 5

ص 3. نامه ، . 442 - 6

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 173 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_157_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_157_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_157_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_157_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_157_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_157_6
http://www.ghaemiyeh.com


ياقآ عضاوم  نانخس و  درک و  حرطم  ار  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  هب  طوبرم  ياه  شـسرپ  هلاقم  همادا ي  رد  سپـس  يو 
خساپ رد  ماما  زا  ندرک  هنیزه  ياج  هب  يریگ  میمـصت  نیا  یماظن  يداصتقا و  یـسایس ، لیالد  نایب  راتـساوخ  درک و  دقن  ار  یمـشاه 

 . .دش (1)

زیگنارب لاؤس  سلجم  تاباختنا  زا  یـشان  یـسایس  باهتلا  جوا  رد  شـسرپ  ندرک  حرطم  هوحن ي  گنج و  هب  یجنگ  ياـقآ  درکیور 
رب ای  دماجنا  یم  شـسرپ  ندش  نشور  هب  تاباختنا  عقوم  رد  گنج  یـساسا  لئاسم  ندرک  حرطم  هنوگ  نیا  ایآ  هک  انعم  نیدـب  تسا ؛

شور دـسر  یم  رظن  هب  دوش ؟ یم  گنج  تایعقاو  قیاقح و  ندـش  نشور  زا  عنام  لـمع  رد  دوزفا و  دـهاوخ  اـه  یگدـیچیپ  هنماد ي 
هکنیا ات  دراد  دربراک  اه  هورگ  ای  صاخـشا  بیرخت  ای  یـسایس  هئطخت ي  يارب  رتشیب  لمع  رد  گنج  لـئاسم  حرط  رد  یجنگ  ياـقآ 

.دنک داجیا  گنج  هرابرد ي  وگو  تفگ  يارب  یناکما  اضف و 

ياهورین هنزاوم ي  سلجم و  رد  دـیدج  يدـنب  فص  يریگ و  لکـش  ياهدـمایپ  اب  روشک  ياضف  مشـش  سلجم  تاـباختنا  ماـمتا  اـب 
رد هکنیا  هب  دیما  اب  دش و  شومارف  گنج  اددـجم  تفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  نایراجح  ياقآ  رورت  دـعب  روشک و  راتخاس  رد  یـسایس 

شالت هنوگ  چیه  دریگ  ماجنا  گنج  یـسررب  دـقن و  هنیمز  رد  يا  هتـسیاش  هتـسیاب و  مادـقا  لاس 1379  رد  گنج  درگلاس  نیمتـسیب 
راکشآ رتشیب  دوش  یم  داقتنا  یـسایس  تاظحالم  اب  یتیریدم و  هزوح ي  رد  اهنت  گنج  لئاسم  هک  عوضوم  نیا  دشن و  ماجنا  یبسانم 

هبرجت ي زا  يرادرب  هرهب  يارب  عماج  یملع و  شرگن  ناکما  لمع ، رد  هک  شودـخم  ار  یملع  یـسررب  ياضف  اهنت  هن  رما  نیا  دـش و 
.دنک یم  شودخم  فیعض و  ار  فلتخم  ياه  هزوح  رد  يزادرپ  هیرظن  گنج و  نارود  دنمشزرا 
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گنج ياه  شسرپ 

هراشا

ياضف ریثأت  تحت  یسایس و  ضارغا  زا  رثأتم  گنج  ياهدقن  اه و  شسرپ  اساسا  هک  دوب  انعم  نیا  هدننک ي  نایب  نیشیپ  ياه  یـسررب 
رتمک يرظن  ینابم  هب  هکنیا  نمـض  دوش  یم  یهجوت  یب  تلفغ و  کـیژتارتسا  نـالک و  ياـهدرکیور  هب  دراد و  رارق  روشک  یـسایس 

.دوش یم  هجوت 

هب ناوج  لسن  شنکاو  دنتـسه  نارظن  بحاص  ناگبخن و  رتشیب  نآ  ناـبطاخم  دراد و  دوجو  گـنج  دـقن  رد  هک  یتاـظحالم  زا  غراـف 
، نآ زا  رت  مهم  روشک و  رب  مکاح  یـسایس  ياضف  زا  يریذپریثأت  نآ ، هیام ي  نورد  هک  تسا  دـیدج  یـشرگن  هدـننک ي  نایب  گنج 

ياه یهاگآ  یتفرعم و  ماظن  رگید  ترابع  هب  .دشاب  یم  گنج  تایعقاو  اهدادخر و  زا  یعالطا  یب  گنج و  هنحـص  رد  روضح  مدع 
نیا زا  هنومن  دـنچ  هب  هراشا  .تسا  هدرک  رییغت  گـنج  هراـبرد  هژیو  هب  دـیدج ، ياـه  ناـمتفگ  تـالوحت و  ریثأـت  تحت  دـیدج  لـسن 

شسرپ نیا  هب  خساپ  رد  ناناوج  زا  یکی  .دنک  یم  نشور  ار  هلئسم  نیا  داعبا  يا  هزادنا  ات  تسا  ناناوج  اب  وگو  تفگ  هک  اه  شسرپ 
: دیوگ یم  دیراد ، گنج  زا  يا  هرطاخ  هچ  هک 

هب گنج  نیا  ایآ  دوش ؟ مامت  تساوخ  یم  یک  دش ؟ مامت  هنوگچ  دش ؟ عورش  يزیچ  هچ  يارب  گنج  .دوب  ملاس  نامز 9  نآ  رد  نم  »
تسرد و مه  مدوخ  الـصا  هک  تسا  يزیچ  نیا  میدوب ؟ گنج  راتـساوخ  ام  ایآ  میدرک و  عافد  ام  تروص  نیا  رد  دـش و  لـیمحت  اـم 
ام ياه  هچب  نیا  اعقاو  ...مدرکن  كرد  مه  ار  نآ  هفسلف ي  متـسین و  مدوبن و  گنج  عورـش  نایرج  رد  اعقاو  ینعی  مناد ؛ یمن  یباسح 

ناشدوخ رطاخ  هب  اهنآ  يارب  تشاد  ییانعم  هچ  گنج  الصا  دندیگنج ، لیلد  هچ  هب  دندیگنج ؟ ارچ 
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ساسحا نیا  ماما  ارچ  دندناشون ، نم  هب  هک  دوب  رهز  ماج  حلص  دندومرف  ماما  دندیگنج ...؟ یم  ناریا  رطاخ  هب  اعقاو  ای  دندیگنج  یم 
 . (1) دوب »؟ یچ  گنج  نامز  رد  ام  نارادمتسایس  راکفا  منادب  هک  مرادن  غارس  یعبنم  چیه  يزیچ ، چیه  یباتک ، چیه  نم  تشاد ؟ ار 

: دیوگ یم  يا  هبحاصم  رد  هیمورا  لها  ناناوج  زا  رگید  یکی 

المع هک  میدوب  يرهش  رد  یلو  میشاب ، ههبج  رد  هک  دیسر  یمن  نام  نس  ام  هک  تسا  تسرد  .متسه  هیمورا  ناتسرهش  زا  مدوخ  نم  »
، شیاه یگدـنام  بقع  زا  شیاه ، یناریو  زا  میتشاد  گـنج  زا  یخلت  هبرجت ي  لاـس  تشه  ناـمدوخ  اـم  .دـش  یم  ناراـبمب  زور  ره 

اعقاو ارچ  لوا  زا  الـصا  منادـب  هک  متـشاد  تسود  یلیخ  نم  .دوش  یگدـنام  بقع  راچد  یلیخ  ام  روشک  دـش  ثعاب  گنج  نیا  اعقاو 
ملد یلیخ  دوب ؟ هچ  گنج  فده  اعقاو  دنوش ؟ دیهش  ناناوج  همه  نیا  ام ، مدرم  همه  نیا  هک  تشاد  شزرا  اعقاو  دش ؟ عورش  گنج 

 . (2) .مرادن » گنج  زا  یقیقد  تاعالطا  هنافسأتم  نم  الاح  ات  یلو  منادب  ار  نیا  دهاوخ  یم 

: دیوگ یم  دش ، وگو  تفگ  وا  اب  نارهت  تلم  كراپ  رد  هک  ناناوج ، زا  رگید  یکی 

همانزور قیرط  زا  ار  رابخا  هدوب ، یناوجون  نینس  رد  سدقم  عافد  ياه  لاس  رد  هک  تسا  يدرف  کی  دح  رد  مراد  نم  هک  یتاعالطا  »
سامت کیدزن  زا  دروخ  رهـش  هب  هک  ییاه  کشوم  گنج و  رخآ  ياه  تمـسق  نآ  اب  مه  یعون  هب  .هدرک  یم  بیقعت  نویزیولت  اه و 

(3) .تسا » مک  یلیخ  دندوبن ، نارود  نآ  نایرج  رد  هک  يدارفا  يارب  دراد  دوجو  هعماج  رد  رضاح  لاح  رد  هک  یتاعالطا  .درک  ادیپ 
.

: دیوگ یم  گنج  زا  دوخ  تارطاخ  هرابرد ي  ناناوج  زا  رگید  یکی 

ات مدید  رتشیب  ار  گنج  زا  دعب  نم  شتسار  متشاد ، لاس  گنج 9  مامتا  نامز  دوب ، مین  لاس و  کی  گنج  عورـش  نامز  رد  نم  نس  »
هـسردم رد  تسه  مدای  .میدروخ  یم  نارابمب  ریز  ار  نوضمر  هام  يرحـس  .تسه  مدای  اـه  نوراـبمب  طـقف  شتـسار  .ار  گـنج  دوخ 

یقیقد عالطا  متسه ، اهنآ  وزج  مه  مدوخ  هک  ناوج  لسن  الصا  .دندش  دیهـش  نوم  هیاسمه  ياهرـسپ  تسه ، مدای  دش ، هتخاس  رگنس 
زا طقف  نم  .میرادن  گنج  زا 
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خاروس و نیا  هب  میدرک  یم  رارف  میتفرگ و  یم  ونوماباب  نامام و  تسد  شمه  ام  دوب و  نورابمب  یتدـم  هک  تسه  مدای  نیمه  گنج 
 . (1) نش »! یم  هتشک  ارچ  ندیگنج و  ارچ  دش ؟ یم  گنج  ارچ  هک  مدرکن  رکف  نیا  هب  تقو  چیه  .خاروس  نآ 

نازیم گنج ، عورـش  تلع  دـننام  یفلتخم  لئاسم  دـنوش ؛ علطم  گنج  لئاسم  زا  هک  دـنراد  لیامت  ناوج  لسن  اـهوگو  تفگ  نیا  رد 
همانعطق ي شریذپ  تلع  رهـشمرخ و  حـتف  زا  سپ  گنج  همادا  تلع  گنج ، ندـش  ینالوط  للع  قارع ، هب  رگید  ياهروشک  کمک 

لـسن نیا  يرکف  ياه  یگژیو  رکفت و  هک  دراد  دوجو  یتاکن  دـننک  یم  حرطم  یخرب  هک  یتایرظن  اه و  شـسرپ  نایم  رد  یلو  . 598
؛ دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  هنومن ي  دنچ  هب  اجنیا  رد  .تسا  يداقتنا  رتمک  تسا و 

هک دوش  یمن  صخـشم  مینک ، یم  ثحب  یلو  هدوب  رابکتـسا  زا  یـشان  مه  گنج  نیا  دنیوگ  یم  مینک ، یم  دروخرب  هک  ناتـسود  اب  »
تـسد دنتفرگ ، رارق  هعومجم  نیا  يوت  هک  ییاهروشک  اعقاو  ای  میا  هدرک  داجیا  نامدوخ  يارب  نامدوخ  ام  هک  تسا  يزیچ  کی  نیا 

 . (2) .دنبوکب » ار  ام  هک  دنداد  مه  تسد  هب 

نینچ اـعقاو  گـنج  رد  اـیآ   » هک دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  درذـگ » یم  ـالبرک  زا  سدـق  هار   » راعـش گـنج و  ياهراعـش  هراـبرد ي 
هب نداد  هزیگنا  يارب  هکنیا  ای  دوب  ع )  ) نیسح ماما  رهطم  مرح  هب  ندیسر  البرک و  يزاسدازآ  فده  اعقاو  ایآ  دش ؟ یم  لابند  یفادها 

 . (3) دش »؟ یم  هداد  ییاهراعش  نینچ  ناگدنمزر 

: دیوگ یم  نآ  ندوب  یلیمحت  گنج و  فده  هرابرد ي  ناناوج  زا  رگید  یکی 

الـصا نم  هک  تسه  يزیچ  نیا  میدوب ؟ گنج  راتـساوخ  ام  ایآ  میدرک و  عافد  اـم  تروص  نیا  رد  دـش ؟ لـیمحت  اـم  هب  گـنج  اـیآ  »
؟ دش یچ  هک  مدرکن  كرد  مه  ار  شا  هفسلف  متـسین و  مدوبن و  گنج  نایرج  رد  اعقاو  ینعی  مناد ؛ یمن  یباسح  تسرد و  مه  مدوخ 

 . (4) دش »؟ عورش  یک 

: دیوگ یم  ناناوج  يارب  گنج  موهفم  ندرک  صخشم  ترورض  هرابرد ي  ناناوج  زا  رگید  یکی 

نیعم اه  لسن  نیا  همه ي  يارب  دیاب  .مینک  صخشم  همه  يارب  دیاب  ار  گنج  موهفم  »
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اه فدـه  نیا  هب  دـیاب  هنوگچ  میدیـسرن ؟ ای  میدیـسر  الـصا  ام  ایآ  .میدیـسر  نامفدـه  هب  هنوگچ  میتشاد و  یفدـه  هچ  اـم  هک  مینک 
« .میسرب

دناد و یم  يرورـض  ناوج  لسن  يارب  ار  خـیرات  نایب  راکنا و  لباقریغ  یتیعقاو  ار  سدـقم  عافد  گنج و  دوخ  تایرظن  همادا  رد  يو 
: دیوگ یم 

یلکشم چیه  لاس  تشه  نیا  رد  رگا  اعقاو  امش  .دنک  یم  يریگ  عضوم  ناوج  نیا  دییوگب  تبثم  ياه  هبنج  زا  طقف  دییایب  امـش  رگا  »
»؟ دیشک لوط  لاس  تشه  گنج  ارچ  سپ  دیتشادن ؛ یهابتشا  چیه  دیتشادن ؛

هکنآ تسخن ، تسا ؛ هظحالم  روخرد  رایـسب  هک  دوب  موهفم  دـنچ  هب  یبایتسد  ناناوج  اب  وگو  تفگ  رد  ینادـیم  قیقحت  نیا  لـصاح 
یبالقنا ینید -  ياـه  شزرا  ققحت  يارب  شـالت  باـتزاب  هک  اـنعم  نیدـب  .دوب  یـشهوژپریغ  یـشنکاو و  گـنج  زا  ناـناوج  تشادرب 
عومجم رد  گـنج  هرود  ناـناوج  تارطاـخ  زین  روشک و  رب  مکاـح  یـسایس  ياـضف  اـب  هارمه  سدـقم  عاـفد  نارود  يوگلا  ساـسارب 

اه و هدینـش  ساسارب  یـساسحا و  رتشیب  ناناوج  يارب  عوضوم  عقاو ، رد  دوب ؛ ناناوج  راـتفر  تینهذ و  يریگ  لکـش  رد  رثؤم  یلماوع 
کیرحت هب  رجنم  هک  میداد  بالقنا  رودـص  يارب  ییاهراعـش  ام  : » هکنیا دـننام  یتایرظن  لاـثم  ناونع  هب  .دوب  هتـشون  دراوم  یخرب  رد 

ام یـساملپید   » ای .دش » گنج  عورـش  اکیرما و  اب  ام  ندـش  ریگرد  هب  رجنم  دوب و  هابتـشا  یـسوساج  هنال ي  فرـصت   » ای .دـش » قارع 
رد دوجوم  یـسایس  نامتفگ  زا  رثأتم  هکلب  تسین  قیقحت  لصاح  رگید  دراوم  و  .مینک » يریگولج  گـنج  زا  میتسناوتن  دوب و  فیعض 

.دنرادن ار  گنج  لئاسم  هرابرد ي  هژیو  هب  ققحت  يارب  مزال  هزیگنا ي  هکنیا  نمض  دش  هراشا  نآ  هب  هک  تسا  هعماج 

نآ رد  يریگ  میمـصت  ياه  ترورـض  گنج و  گنهرف  اه و  شزرا  زا  بسانم  حیحـص و  تیاور  زا  بـالقنا  لـسن  دـسر  یم  رظن  هب 
يریگراک هب  لئاسم و  نایب  رد  طلغ  ياه  شور  زا  هدافتـسا  لیلد  هب  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  یتح  .تسا  هدرک  تلفغ  یلیالد ، هب  نارود 

لوصا هک  درک  هجوت  یلک  هظحالم  نیا  هب  دیاب  .تسا  هدـنام  ياجرب  یبولطمان  راثآ  لالدتـسا  تینالقع و  ياج  هب  هفطاع  ساسحا و 
و
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اـه و شور  هب  زاـین  دـنریذپ و  یمن  هتـشذگ  ناـبز  اـب  ار  هتـشذگ  لـئاسم  تـسا و  هدرک  رییغت  دـیدج  لـسن  يراـتفر  يرکف و  یناـبم 
دنناد و یم  هتـسویپ  یجراخ  لماوع  اب  ار  یلخاد  ياهدادـخر  هک  بالقنا  لسن  فالخرب  لاثم  ناونع  هب  .دـنراد  دـیدج  ياهدرکیور 

مک رایـسب  ار  یجراخ  لماع  ریثأت  دنک و  یم  لیلحت  هیزجت و  ار  لئاسم  ینورد  درکیور  اب  دیدج  لسن  دـننک  یم  لیلحت  نآ  ساسارب 
گنج و لیلد  هب  میهاوخ  یم  هچنآ   » و دشن » میتساوخ  هچنآ   » هک دنک  یم  روصت  نینچ  دـیدج  لسن  .دـناد  یمن  رثؤم  الـصا  ای  گنر 

.دنک یم  لزلزتم  گنج  هب  هاگن  رد  ار  دیدج  لسن  يرکف  ياه  ناینب  يروصت  نینچ  شیادیپ  تسین » ققحت  لباق  نآ  راثآ 

هب دوخ ، ياه  شـسرپ  خـساپ  نتفای  يارب  هن  دریذـپب و  ار  نیـشیپ  لسن  فرح  هن  دـیدج  لسن  هک  تسا  هدـش  بجوم  یتیعـضو  نینچ 
لاقتنا رما  نیمه  تسا و  هتفر  نایم  زا  نیـشیپ  لسن  اـب  دـیدج  لـسن  یناـبز  مه  يا  هزادـنا  اـت  عقاو ، رد  .دـنک  مادـقا  قیقحت  هعلاـطم و 
هرابرد ار  عوضوم  ود  ناوج  لسن  لاح ، نیع  رد  تسا ؛ هدوزفا  نآ  یگدـیچیپ  رب  هتخاس و  راوشد  ار  گنج  نارود  قیاقح  تایعقاو و 

يارب هچنآ  میدرک و  یم  عافد  زواجتم  ربارب  رد  دـیاب  هکنیا  رگید  تسا و  يراک  تیانج  تیـصخش  مادـص  تسا : هتفریذـپ  گنج  ي 
.دوب دنمشزرا  بوخ و  دش  ماجنا  عافد 

ناوج و لـسن  یعـالطا  یب  هلئـسم ي  هب  گـنج ، زا  تاداـقتنا  اـه و  شـسرپ  هب  تبـسن  شنکاو  رد  هک  تسا  نیا  هجوـت  لـباق  هلئـسم 
هجوت رتمک  اهنآ ، هب  خساپ  ترورض  یسایس و  عضاوم  اه و  هورگ  هب  تبسن  تیـساسح  اب  هسیاقم  رد  نانآ  هب  یناسر  عالطا  ترورض 
خساپ اه و  شسرپ  دنک ، یم  صخشم  ار  گنج  فده  تسایس  زتیوزالک  فیرعت  ربانب  هک  هنوگ  نامه  رگید ، ترابع  هب  .تسا  هدش 
یناسر عالطا  يارب  زاین  دروم  بتک  تالاقم و  نونکا  ات  لیلد ، نیمه  هب  .دوش  یم  ماجنا  یسایس  فادها  تاظحالم و  ساسارب  زین  اه 
یماظن یسایس -  تایعقاو  گنج و  یسایس  فادها  تیهام و  هرابرد  فلتخم  قایس  کبـس و  اب  فلتخم و  حوطـس  رد  ناوج  لسن  هب 

، بالقنا گنج و  دقن  رب  زکرمت  یـسایس و  تاشقانم  دیدشت  اب  ات  دوش  یم  ببـس  یتساک  نیا  .تسا  هدشن  رـشتنم  گنج  یعامتجا  و 
لسن
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نیمه رد  هک  ناـنچ  دراد  دوجو  یمـشاه  ياـقآ  يارب  ینارگن  نیمه  .دوش  نآ  زا  لـصاح  ناـمتفگ  شرگن و  نیا  ریثأـت  تحت  ناوـج 
: دیوگ یم  هنیمز 

ارچ .دـننک  هارمگ  ار  اـهنیا  تسا  قیاـقح  ندـیمهف  لاـبند  هدیـسر و  غولب  هب  مک  مک  رگید  زورما  هک  يدـیدج  لـسن  دـننک  یم  رکف  »
یم گنج  يور  رگید  ياهارچ  یلیخ  میدش و  قارع  كاخ  دراو  ام  ارچ  دشن ؟ متخ  رهـشمرخ  حـتف  زا  دـعب  ارچ  دـش ؟ عورـش  گنج 

سدقم عافد  نیا  خیرات  .دننک  راد  هکل  ار  ناشروشک  عشعـشم  خیرات  هکنیا  يارب  دننز  یم  ار  اه  فرح  نیرت  هنافاصنا  یب  دـنراذگ و 
 . (1) .دشاب » هیحور  راختفا و  هلیسو ي  مه ، ام  هدنیآ ي  لسن  لاس  اهدص  يارب  دناوت  یم 

زا یتوافتم  تینهذ  تاروصت و  نانآ  لاح ، نیع  رد  تسین و  روشک  ناوج  لسن  هلئـسم ي  دش  هراشا  هک  نانچ  نآ ، ثداوح  گنج و 
یـسایس ياه  هورگ  نیـشیپ و  لسن  يارب  .دـننک  یم  نایب  فلتخم  ياه  تبـسانم  رد  ار  دوخ  شرگن  عضاوم و  دـنراد و  گنج  لئاسم 

شخب هکنیا  نمـض  تسا ، يدج  اتبـسن  ییا  هلئـسم  دراد  روشک  تالوحت  دنور  رب  هک  يزاس  تشونرـس  ریثأت  شقن و  رظنم  زا  گنج 
یـسررب دـقن و  ار  گنج  ياه  شـسرپ  دـیاب  هنوگچ  تاظحالم  نیا  هب  هجوت  اب  لاـح  .تسا  هتـشذگ  لـسن  تارطاـخ  تیوه و  مظعا 

؟ درک

تیهام زا  یبایزرا  رب  رما  نیا  .تسا  گنج  تیهام  فادها و  هب  شرگن  هوحن ي  عبات  گنج  ياه  شـسرپ  هب  خساپ  یـسررب و  دقن و 
رصانع گنج و  تیهام  رگنایب  تداهش »  » و عافد »  » ینعی گنج  نارود  رد  صخاش  موهفم  ود  دوجو  .دراذگ  یم  ریثأت  زین  اه  شسرپ 

ساسارب درکیور  نیا  يرظن  ینابم  .تسا  سدقم  عافد  هب  صاخ  درکیور  داقتعا و  رواب ، یعون  يریگ  لکش  رد  یلـصا  ياه  هفلؤم  و 
رد .تسا  هتفرگ  لکـش  گنج  لاس  لوط 8  رد  یماظن  یـسایس -  عیاقو  یلیمحت و  گنج  زا  ینیمخ  ماما  یتدیقع  یـسایس -  ریـسفت 

یبـلط تداهـش  هیحور ي  اـب  هارمه  یمالـسا  يروهمج  كاـخ  لاغـشا  زواـجت و  عـفد  ناریا و  تلم  هبناـج ي  همه  عاـفد  دـنور ، نیا 
تاراختفا و زا  سدـقم و  هک  هدروآ  دوجو  هب  ناریا  تلم  روشک و  يارب  ار  يدـیدج  یخیرات  تیوه  عومجم  رد  تلم ، نیا  نادـنزرف 

یلم ثاریم 
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یم گـنج  زا  تشادرب  نیمه  ساـسارب  گـنج » ماـن  هب  شـسرپ  کـی  هب  خـساپ   » ناونع اـب  يا  هلاـقم  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  .تسا 
: دسیون

ياهدادـخر اـب  نآ  هظحل ي  هب  هظحل  هسیاـقم ي  اـما  درک ، راـکنا  ار  قارع  ناریا و  گـنج  رب  مکاـح  ینید  حور  ناوت  یمن  هچ  رگا  »
هب لیدبت  سدقم  عافد  نابز  هک  تسا  هدش  ببـس  مالـسا ، خـیرات  ینید  ياه  تیـصخش  نتفرگ  رارق  زارت  مه  اروشاع و  ریظن  یخیرات 

 . (1) .دوش » ینید  نابز  زا  يا  هنوگ 

تاساسحا نیرت  يداینب  نیرت و  تخـسرس  اب  هجاوم  يانعم  هب  نآ  هب  هجوت  هک  دوش  یم  بجوم  سدقم  عافد  هب  زیمآ  سدـقت  شرگن 
زا تسا ، زیگنارب  تیـساسح  رما  نیمه  تساهزرم (2) و  نتـسکش  مزلتـسم  سدقم  ياه  هدـیدپ  هب  یکیدزن  اریز  دوش ؛ یقلت  یمدرم 
هب هک  دوش  یم  ببـس  ینیـسح  يالبرک  اروشاع و  اـب  نآ  ياـهراتفر  اهراعـش و  گـنج و  ياهدادـخر  یناوخمه  هباـشت و  رظنم ، نیا 

رگا درادـن و  دوجو  لالدتـسا  يارب  ییاج  دوش و  یم  ماجنا  قشع  لد و  هصرع ي  رد  رما  نیا  اریز  دـش ؛ هجاوم  نآ  اـب  ناوتن  تلوهس 
 . .تسا (3) توافتم  نآ  رب  مکاح  قطنم  دشاب  هتشاد 
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ص 6. ، 1379  / 9  / 29 هرامش 164 ، ون ، تایح  همانزور ي  يدمحم ، نارماک  . 452 - 1
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نیا اه و  تبیـصم  رب  دـیکأت  اب  رتشیب  البرک  هثداح  هب  طلـسم  شرگن  ناگدـنیوگ  ابطخ و  نایم  رد  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  . 454 - 3
هتـشک اب  هک  دوب  نآ  فده  دندرک و  مایق  دش  دـنهاوخ  هتـشک  هکنیا  هب  ملع  اب  شنارای  باحـصا و  و  ع )  ) نیـسح ماما  هک  دوب  شنیب 
یحلاص ياقآ  .دنک  یم  ار  مالسا  هشیر ي  دیزی  داد ، یمن  نتشک  هب  ار  دوخ  ع )  ) نیسح ماما  رگا  دوش و  یم  هدنز  مالـسا  ماما ، ندش 
موحرم زا  یفاشلا  صیخلت  يرگید  یضترم و  دیـس  موحرم  زا  ءایبنالا  هیزنت  باتک  ود  رب  هیکت  اب  ار -  يدیدج  هاگدید  يدابآ  فجن 

دوخ لالدتسا  ناشیا  .تشاد  لابند  هب  ار  يا  هدرتسگ  عیسو و  رایسب  باتزاب  هک  تخاس  رشتنم  دیواج  دیهش  باتک  رد  یسوط -  خیش 
رواب لقع  متفگ  یم  مدوخ  اب  درک و  یمن  رواب  نم  لقع  ار  هلئـسم  نیا  : » دـنک یم  دـیکأت  تسا و  هداد  رارق  لـقع  یـسررب  نیا  رد  ار 

« .دهد تراسا  هب  ار  دوخ  تیب  لها  دهدب و  نتـشک  هب  المع  ار  دوخ  دورب  موصعم ، ماما  هب  دسر  هچ  لقاع ، ناسنا  کی  هک  دـنک  یمن 
عوضوم نیا  هرابرد ي  شورـس  رتکد  ص 10 ) ، 1379  / 1  / 24 ناریا ، همانزور  اـب  وگو  تفگ  يداـبآ ، فجن  یحلاـص  هللا  تمعن  )

هچنآ .ینالقع  دروخرب  مه  درک و  یـساسحا  دروخرب  مه  ناوت  یم  البرک  هدـیدپ ي  اب  یناسنا  ياه  هدـیدپ  مومع  لثم  تسا ، دـقتعم 
راتفگ رد  مه  هتـشون و  رد  مه  ینالقع ، دروخرب  هدوب و  البرک  هعقاو ي  اب  یـساسحا  دروخرب  تشاد  جاور  ام  هعماـج ي  رد  نونکاـت 

نوزوم يارب  تسا  دـقتعم  یفطاع  ياه  شیارگ  هب  نایعیـش  ناـیناریا و  هقباـس ي  هب  هجوت  اـب  ناـشیا  سپـس  .تسا  هدوب  رتمک  رایـسب 
ینالقع دروخرب  هب  تسا  زاین  رـضاح  لاح  رد  دریگب و  تروص  يا  هزات  شـشوک  دـیاب  لئاسم  اب  دروخرب  رد  هفطاـع  لـقع و  ندرک 

، شورـس میرکلادـبع   ) .دـنهد یم  لیکـشت  ار  هعماـج  تیرثکا  هک  دـناد  یم  یناوج  رـشق  ار  دـیکأت  نیا  تلع  يو  .مینک  هیکت  رتـشیب 
(. ص 11 ، 1379  / 1  / 25 زورما ، حبص  همانزور ي  اب  هبحاصم 
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اعبط دـهاوخ و  یم  یبسانم  تیعـضو  هنیمز و  مادـک  ره  نآ  دـقن  ای  سیدـقت  لئاسم و  هب  شرگن  رد  یفطاع  ای  ینالقع  درکیور  هتبلا 
يدرکیور هچ  اب  هک  تسا  حرطم  نانچمه  شـسرپ  نیا  گنج  رد  توافتم  هوجو  حیـضوت و  نیا  اب  .دراد  یتواـفتم  درکراـک  ریثأـت و 

، رگید يوس  زا  دنک و  یم  سدـقم  ار  گنج  تداهـش  عافد و  تمرح  وس ، کی  زا  دـش ؟ هجاوم  قارع  ناریا و  گنج  لئاسم  اب  دـیاب 
یسایس ياه  هورگ  لاح  نیا  اب  .دوش  یم  هدنیآ  لاح و  يارب  يزودنا  هبرجت  گنج و  نارود  یفاکشدبلاک  دقن و  زا  عنام  سدقت  نیا 

یمن ار  هچنآ  نایم  نیا  رد  دنک و  یم  شـسرپ  رگید  يا  هنوگ  هب  ناوج  لسن  دننک و  یم  دقن  ار  گنج  یـصاخ  شرگن  فادـها و  اب 
يراذگریثأت ناکما  دنک و  یم  فیعضت  ار  نآ  یگدننک  جیسب  درکراک  گنج ، هب  يداقتنا  شرگن  هک  تسا  نیا  تفرگ  هدیدان  ناوت 

هب رجنم  هچ  رگ  ینـالقع  شرگن  رگید ، تراـبع  هب  .درب  یم  ناـیم  زا  ار  عماوج  اـه و  ناـسنا  رد  لوـحت  داـجیا  نآ و  یناور  یحور - 
شرورپ تیبرت و  هب  شور  نیا  دروآ ، یم  دوجو  هب  ار  نآ  كرد  مهف و  هنیمز ي  دوـش و  یم  گـنج  تاـعوضوم  زا  يدـیدج  نییبـت 

.دش دهاوخن  رجنم  تداهش  موهفم  شریذپ  يارب  یحور  یگدامآ  داجیا  یسامح و  هیحور ي  تیصخش و 

یفطاع یسامح و  داعبا  رب  ندرک  دیکأت  يارب  یترورض  تسا و  هتسشنورف  گنج  نارود  باهتلا  زورما  هک  دنتـسه  رظن  نیا  رب  یخرب 
اب درادن و  دوجو  گنج 
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دقن ار  نآ  داد و  خساپ  اه  شسرپ  هب  لدتـسم  لوقعم و  دیاب  تسا  هدمآ  دوجو  هب  گنج  زا  هک  یفلتخم  تالاؤس  اه و  ماهبا  هب  هجوت 
ياه ملیف  رگید  امنیـس  هصرع ي  رد  تسا و  هتفرگ  لکـش  گنج  لئاسم  نییبت  رد  ینالقع  درکیور  یعون  هک  نانچ  درک ؛ یـسررب  و 
گنج یعامتجا  یـسایس -  ياهدمایپ  جـیردت  هب  دوش و  یمن  هتخاس  گنج  هب  سدـقم  الماک  یـشرگن  اب  هتـشذگ و  دـننامه  یگنج 

لاس رد  هژیو  هب  امیـس  ادـص و  تاعوبطم و  رد  گنج  ناهدـنامرف  نالوئـسم و  اـب  وگو  تفگ  رد  .تسا (1)  هتفرگ  رارق  هجوت  دروـم 
.تشاذگ دهاوخ  رثا  بوتکم  راثآ  رد  اجیردت  رما  نیا  دوب و  دوهشم  الماک  گنج  زا  دقن  زین   1379

زا باـنتجا  اـب  ینـالقع و  یـشور  اـب  گـنج  ياـه  شـسرپ  هک  درک  دـیکأت  عوضوم  نیا  رب  ناوـت  یم  گـنج  هب  یلاـمجا  یهاـگن  اـب 
تسا و هارمه  یمدرم  ینابیتشپ  تیامح و  اب  لاس  تشه  تدم  هب  گنج  یتقو  .تسا  ییوگخساپ  لباق  یـسایس  ضارغا  تاظحالم و 
اب اهنت  یلو  دراد  یعافد  لباق  قطنم  املـسم  دـننک ، یم  عییـشت  دـنریگ و  یم  شود  هب  ار  ادهـش  هزانج ي  رهـش  ياـه  هچوک  رد  مدرم 

.داد هئارا  يدیدج  ياه  خساپ  دیدج و  هاگن  ناوت  یم  هنافصنم  دروخرب  ینالقع و  شور 

گنج ياه  شسرپ  يدنب  هتسد 

، یـسایس تالوحت  اـب  بساـنتم  مهم  نیا  .تسا  فلتخم  لـماوع  زا  رثأـتم  ینـالقع  شور  هیاـپ ي  رب  گـنج  زا  شـسرپ  ندرک  حرطم 
داعبا زونه  تسا و  شرتسگ  هب  ور  نانچمه  تفای و  همادا  گنج  مامتا  زا  سپ  دمآ و  دوجو  هب  گنج  نامز  رد  يداصتقا  یعامتجا و 
يدنب هتسد  یلک ، هظحالم ي  نیا  ساسارب  .دوش  یم  راکـشآ  نآ  زا  يدیدج  يایاوز  یهاگ  هگ  تسا و  هدشن  صخـشم  نآ  قمع  و 

.تسا راوشد  يا  هزادنا  ات  اهنآ  تیمها  نازیم  نییعت  اه و  شسرپ 

تالاؤس رگید ، ترابع  هب  تسیچ ؟ اه  شسرپ  يدنب  هتـسد  رایعم  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  گنج  هب  شرگن  رد  یهاگدید  ره  اب 
ار نآ  يدنب  هتسد  لاؤس و  نیا  هب  خساپ  هچنآ  درک ؟ يدنب  هتسد  ناوت  یم  یساسا  هچ  رب  ار  گنج 
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یم هلاس  تشه  ییا  هرود  رد  نآ  شرتسگ  گنج و  داعبا  نآ  زا  رت  مهم  وس و  کی  زا  قارع  اب  ناریا  گنج  تیهام  دـنک ، یم  راوشد 
.دشاب

، یقوقح یگنهرف ، یعامتجا ، يداصتقا ، یـسایس ، یماظن ، لئاسم  دـننام  یتاعوضوم  روحم  رب  ار  اه  شـسرپ  ناوت  یم  لاح ، نیع  رد 
دوجو راـظتنا  نیا  تسا ، یماـظن  يریگرد  هب  فوطعم  گـنج  رهوج  هکنیا  هب  رظن  .درک  يدـنب  هتـسد  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  یهقف ،

دوب اکیرما  یتینما  رتچ  ریز  رد  ناریا  هکنیا  لیلد  هب  هاـش  میژر  رد  .دوش  هجوت  رتشیب  گـنج  یماظن (1)  هبنج ي  هب  هک  دراد  هتـشاد و 
متـسیس دـماین و  دوجو  هب  کیژتارتسا  یماظن -  رکفت  هجیتن ، رد  دوبن و  یتینما  یعافد -  ياـه  هزوح  رد  يا  هغدـغد  هنوگ  چـیه  اذـل 

تادیدهت و تیهام  رییغت  لیلد  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  .درک  یم  لمع  شترا  زغم  هباثم ي  هب  ناریا  رد  اکیرما  يراشتسم 
يرظن و هناوتـشپ ي  ندوبن  یلو  دمآ ، دوجو  هب  ییا  هدرتسگ  یمئاد و  یتینما  هغدغد ي  دش ، لیدبت  دیدهت  هب  دحتم  زا  اکیرما  هکنیا 
، لاـح نیع  رد  .تسا  هدـش  مهم  نیا  ماـجنا  زا  عناـم  دنـشاب ، هتـشاد  ماـمتها  رما  نیا  هب  هک  يزکارم ، تاسـسؤم و  اـی  نارظن  بحاـص 

یسایس تالداجم  نوناک  رد  گنج  نداد  رارق  زا  زیهرپ  مزلتسم  گنج  یساسا  ياه  شسرپ  هب  بسانم  خساپ  نداد  هئارا ي  ترورض 
.دشاب یم  کیژتارتسا  ياه  هشیدنا  یعافد و  تایرظن  یهد  ناماس  نییبت و  ياه  هنیمز  يزاس  مهارف  یگنهرف و  - 

شترا هاپـس و  هک  يراثآ  زا  ریغ  تسا ، هدـش  ماجنا  گنج  یماظن  ثحابم  هراـبرد ي  نونکاـت  هک  ییاـه  لـیلحت  یـسررب و  ناـیم  رد 
هب يدازآ  تضهن  هنومن ، ناونع  هب  .دـشاب  هدرک  هجوت  یماـظن  لـئاسم  هب  هک  دوـش  یم  هدـهاشم  يدودـحم  دراوـم  دـنا  هدرک  رـشتنم 

ار یمدرم  یکیرچ و  گنج  کیـسالک و  داعبا  هدرک و  هراـشا  گـنج ، همادا ي  عوضوم  هرـصب و  حـتف  يارب  ناریا  یماـظن  يژتارتسا 
هدرک لیلحت 

168 ص :

.دشاب یم  کیژتارتسا  یماظن -  درکیور  اب  يزادرپ  هیرظن  یعافد  ثحابم  صوصخ  رد  دوجوم  یتساک  نیرت  مهم  . 456 - 1
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رد يرظتنم و  ياقآ  راکفا  بوچراچ  رد  تسا ، هدـشن  صخـشم  نآ  هدنـسیون  مان  هک  اه ، تواضق  اه و  تیعقاو  باتک  رد  .تسا (1) 
تدـحو و گنج و  ندرک  یمدرم  قارع و  لـخاد  زا  یمدرم  ياـه  تکرح  داـجیا  يارب  يراذـگ  هیامرـس  ترورـض  هب  يو  زا  عاـفد 

.تسا هدش  هراشا  هاپس  شترا و  یگنهامه 

هب یماظن  دـعب  رد  سدـقم » عافد  ياه  لاس  یط  اهدرکلمع  يژتارتسا و  یلامجا  یباـیزرا   » هلاـقم ي رد  یمالـسا  بـالقنا  نیدـهاجم 
ربارب رد  هیلوا  مزر  هویـش ي  : » دنا هتـشون  دنا و  هدرک  هراشا  گنج » یماظن  لئاسم  هب  کیژتارتسا  شرگن  نادقف  زا  یـشان  ياهدمایپ  »
باوج کشوم   » راعش یحارط و  جرخرپ  یمجاهت  تایلمع  رهشمرخ ، حتف  زا  سپ  تفاین و  همادا  یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  زواجت و 

زا ییا  هناشن  داد ، هئارا  هاپـس  هدنامرف ي  لاس 1367  رد  هک  هتفرـشیپ  ياه  حالـس  يالاب  دنلب  تسرهف  هرخالاب  دش و  حرطم  کشوم »
ریثأت نینچمه  هلاـقم  نیا  رد   (2) .دوب » کنات  اب  لتکوک  گنج  هویـش ي  ندرپس  یـشومارف  هب  کیـسالک و  گنج  هویـش ي  شریذپ 

هب هجوت  نودب  ینامرآ  ياه  حرط  نداد  هئارا  یهد و  نامزاس  شزومآ و  هب  هجوت  یب  گنج ، يژتارتسا  رییغت  رد  يزوریپ  ای  تسکش 
 . .تسا (3) هدش  دقن  یبیغ  ياهدادما  هب  نتسج  لسوت  روشک و  تاناکما 

هدرک هیهت  یهاگـشناد ، داهج  یعامتجا  یناسنا -  مولع  هورگ  ار  نآ  هک  یتاغیلبت  گنج  لاـس  تشه  هب  یهاـگن  باـتک  رد  نینچمه 
زوریناوه و زجب  دـعب  هب  یتامدـقم  رجفلاو  ناـضمر و  تاـیلمع  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  هتـشون  هدـش و  هجوت  یماـظن  لـئاسم  هب  تسا 
هب هاگ  چـیه  دوب  هداد  ناشن  مود  هلحرم ي  رد  شترا  هک  ار  یلاـعف  روضح  ـالاب و  لیـسناتپ  نآ  شترا ، ینیمز  يورین  شتآ  تیاـمح 

يورین یتابجوم  للع و  هچ  هک  تسا  هدش  حرط  شسرپ  نیا  دعب  تشاذگن (4) و  شیامن 

169 ص :

ص 6. هامریت 1364 ، حلص ،» سب ، شتآ  هرکاذم ، نوماریپ  یتاحیضوت  ، » يدازآ تضهن  . 457 - 1
لاس یماظن ،» دـعب  رد  سدـقم  عافد  ياه  لاس  یط  اهدرکلمع  يژتارتسا و  یلامجا  یبایزرا  ، » ام رـصع  هماـن ي  هتفه  ود  زا  . 458 - 2

هرامش 24. ، 1374  / 6  / 29 مود ،
.نامه . 459 - 3

یم دعب  هب  لاس 1363  زا  شترا  گنر  مک  روضح  هب  هراشا  نمض  شتآ  هداجس  ینویزیولت  همانرب  رد  یناحور  نسح  رتکد  . 460 - 4
هدیاف رگید  تایلمع  تفگ  یم  لد  هت  ار ؛ اه  تایلمع  تشادـن  لوبق  رگید  شترا  دوب ، رت  گنر  مک  مک  کی  شروضح  هلب  : » دـیوگ
نـشور یلیخ  شیارب  الـصا  مینک ؟ راک  هچ  میوش  قارع  كاخ  دراو  ام  .درادـن  دوجو  رگید  مه  هزیگنا  تفگ  یم  بخ  یلو  درادـن ،

(. زییاپ 1378 امیس ، لوا  هکبش  « ) ...دندمآ یم  اهنآ  دش ، یم  هتفرگ  میمصت  لاح  نع  رد  .دوبن 
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ندرک حرطم  زا  سپ  هدنسیون   (1) داد ؟ قوس  يدنفادپ  تیعضو  هب  ار  وا  جیردت  هب  هتخاس و  جراخ  رثؤم  يدنفآ  عضوم  زا  ار  ینیمز 
.تسا گنج  یماظن  داعبا  همه ي  رد  یلوصا  رظن  تقد  مزلتـسم  تالاؤس  نیا  هب  خـساپ  تسا  هتـشون  نایاپ  رد  اـه ، شـسرپ  زا  یخرب 

 . (2)

يارب ناشیا  هژیو ي  يژتارتسا  شسرپ  هب  خساپ  رد  يو  .تسا  هدرک  رـشتنم  یتنرتنیا  تیاس  رد  ار  دوخ  تارطاخ  اریخا  يرظتنم  ياقآ 
اهورین زا  يرایسب  هک  میدید  یم   (3) دوب ، گنج  طساوا  ابیرقت  دوب ، هتشذگ  گنج  زا  هک  یتدم  زا  دعب  : » دیوگ یم  گنج  تفرشیپ 
هیامرـس ردـقنیا  امـش  متفگ  نم  .دوش  یم  ام  ياـهورین  هجوتم  يرایـسب  تاـفلت  تاـیلمع  ره  رد  یلو  دوش  یم  جیـسب  اـم  تاـناکما  و 

ول تایلمع  نیا  اعون  دعب  دینک  يزیر  همانرب  ار  یتایلمع  ات  دینک  یم  مهارف  تاکرادت  تاناکما و  لبق  اه  تدم  زا  دـینک  یم  يراذـگ 
رازه شش  جنپ ، نیمه  دینک و  هدامآ  ار  اهورین  نیا  لبق  زا  دییایب  امـش  رگا  الاح  .میهد  یم  تافلت  رفن  رازه  شـش  جنپ ، ام  دور و  یم 
قارع كاخ  لخاد  رد  لقتسم  یکیرچ  ياه  هورگ  تروص  هب  دینک و  یهد  نامزاس  هرفن  شـش  جنپ ، یتایلمع  ياه  هتـسد  رد  ار  رفن 

ار اه  لپ  میناوت  یم  ام  ـالثم  .مینزب  میناوت  یم  اـهنآ  هب  رت  يراـک  ياـه  هبرـض  میریگ و  یم  يرتهب  هجیتن ي  دـیتسرفب ، تاـیلمع  يارب 
ياهراک مینک و  رجفنم  ار  مهم  زکارم  یضعب  میدنبب ، ار  اهنآ  یتاکرادت  ياه  هار  میراذگب ، نیمک  اهنآ  ياه  هار  رس  رب  مینک ، بارخ 

راک رگید  فصن  نامه  دـندرب ، یم  نیب  زا  دـندرک و  یم  فشک  مه  ار  ام  ياهورین  فصن  اهنآ  ضرف  رب  رگا  لکـش ، نیا  هب  يرگید 
یم یلمع  حرط  نآ  هک  یتروص  رد  .دننک  دراو  دنتسناوت  یم  يراک  ياه  هبرض  دوب و  رتدایز  یلیخ  ام  يارب  شا  یهدزاب  دندرک  یم 

اب مه  قارع  یهللا  بزح  ياهورین  دش 

170 ص :

ص 437. نیدرورف 1372 ، نارهت ، نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد  داهج  تاراشتنا  هلاس ، تشه  گنج  هب  یهاگن  . 461 - 1
.نامه . 462 - 2

.تسا رظن  دروم  ياه 1365،1364،1363  لاس  دسر  یم  رظن  هب  . 463 - 3
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مه اهنآ  مدرک  حرطم  اه  یلیخ  اب  ار  حرط  نیا  نم  .دـننک  يراذـگ  هیامرـس  تهج  نیا  رد  دـندوب  رـضاح  دـندرک و  یم  يراکمه  اـم 
 . (1) .تفرگ » یمن  تروص  يراک  المع  اما  دندرک  یم  لوبق 

یماظن ياه  شور  هک  یماظن ، نالوئـسم  ناهدنامرف و  زا  یخرب  رتشیب  تسا  هدش  حرطم  هژیو  يژتارتسا  ناونع  اب  لیلحت  نیا  رد  هچنآ 
یماکان لکـشم  لح  هب  خساپ  رد  يژتارتسا  نیا  رگا  تروص ، ره  رد  .دندرک  یم  لقتنم  يرظتنم  ياقآ  هب  دنتفات ، یمنرب  ار  گنج  رد 

يارب اهنت  ییاذـیا  دودـحم و  فادـها  اب  یکیرچ  تاـیلمع  اریز  دـسر ؛ یمن  رظن  هب  یقطنم  دـشاب ، قوف  ياـه  لاـس  رد  یماـظن  ياـه 
گنج یلک  دنور  رد  دراد و  دربراک  یناسنا  یماظن و  تازیهجت  تاناکما و  زا  يدودحم  شخب  مادـهنا  نمـشد و  هیحور ي  بیرخت 
فدـه اب  دودـحم  تایلمع  ناونع  اب  گنج  ناـمز  رد  اـه  تاـیلمع  عون  نیا  هکنیا  نمـض  .تشادـن  ینادـنچ  ریثأـت  دوب  ناریا  رظن  هک 

دوب و يدیدج  داهنـشیپ  هن  هیرظن ، نیا  دش ، یم  ماجنا  نمـشد  یماظن  ناوت  يزاسزاب  زا  يریگولج  يارب  ای  نمـشد  زا  تصرف  نتفرگ 
یهدـنامرف نارهت  زا  گنج  ندرک  هرادا  لیلد  هب  يرظتنم  ياقآ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  .گنج  تفرـشیپ  يارب  يا  هژیو  يژتارتسا  هن 

 - یسایس ياه  ترورـض  هب  هجوت  یب  هک  اهداهنـشیپ  هنوگ  نیا  زا  تشاد  راظتنا  ناوت  یم  هنوگچ  لاح  .دنک  یم  دقن  ار  گنج  یلاع 
.دوش لابقتسا  دش  یم  هئارا  مق  زا  درخ و  نالک و  حطس  رد  گنج  یماظن 

: دوش یم  هراشا  نآ  هب  هک  درک  يدنب  هتسد  ناوت  یم  فلتخم  ياه  ناونع  تحت  ار  گنج  ياه  شسرپ 

: دراد دوجو  اه  شسرپ  نیا  گنج  زاغآ  عوضوم  رب  دیکأت  کیژتارتسا و  رظنم  زا  فلا )

شیپ قارع  راتفر  اساسا  ایآ  درادزاب ؟ گنج  يارب  میمـصت  زا  ار  روشک  نیا  قارع ، رب  ریثأـت  ذوفن و  اـب  تسناوت  یم  هنوگچ  ناریا  - 1
؟ دوب ریذپرییغت  هدش و  ینیب 

؟ تشاد يرگید  ياه  لح  هار  هچ  ناریا  هب  یماظن  هلمح  زا  بانتجا  يارب  قارع  - 2

171 ص :

ص 8. تنرتنیا ، تیاس  يرظتنم ، یلعنیسح  . 464 - 1
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؟ دوش گنج  عوقو  زا  عنام  تسناوت  یم  اه  لح  هار  نیا  ایآ  تشاد ؟ گنج  زا  يریگولج  يارب  ییاه  لح  هار  هچ  ناریا  - 3

؟ تشاد گنج  زاغآ  رد  يریثأت  شقن و  هچ  اکیرمآ  ترافس  فرصت  دننام  ثداوح  زا  یخرب  - 4

: دروآ یم  دوجو  هب  ار  يرگید  ياه  شسرپ  تسکش  ای  يزوریپ  رایعم  اب  گنج  هب  ندرک  هجوت  ب )

هچ اهاتسور  اهرهش و  يزرم و  قطانم  زا  یخرب  لاغشا  هرـصاحم و  ناریا و  كاخ  قمع  رد  يورـشیپ  رد  قارع  هیلوا  تیقفوم  للع  - 1
؟ دوب

؟ دوب هچ  قارع  ناریا و  يارب  نآ  ياهدمایپ  جیاتن و  یماکان و  نیا  للع  دش ، ماکان  دوخ  فادها  هب  لماک  یبایتسد  زا  قارع  - 2

تابث دازآ و  ار  یلاغشا  قطانم  لمع ، راکتبا  اب  تسناوت  هنوگچ  دوب  نآ  ریگرد  هک  ییماظن  یـسایس -  تیعـضو  هب  هجوت  اب  ناریا  - 3
؟ دیامن رارقرب  ار  یسایس 

؟ دیامن لیدبت  کیژتارتسا  يزوریپ  هب  ار  قارع  رب  یماظن  يزوریپ  تسناوتن  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  ناریا  ارچ  - 4

لمع راکتبا  دنفآ ، هب  دنفادپ  زا  يژتارتسا  رییغت  اب  تسناوت  هنوگچ  دوب و  هچ  يدنفادپ  قطانم  رد  رارقتسا  ماگنه  هب  قارع  فعـض  - 5
؟ دریگ تسد  هب  هدش  فرصت  قطانم  يریگ  سپزاب  يارب  ار 

همانعطق شریذـپ  اب  گنج  هب  ندیـشخب  نایاپ  ایآ  تشاد ؟ یلح  هار  هچ  یماظن  لمع  راکتبا  يارب  گنج  ینایاپ  ياه  هام  رد  ناریا  - 6
؟ دوب باختنا  نیرتهب  ي 598 

: دنک یم  حرطم  ار  يرگید  تالاؤس  ناریا ، هعماج ي  رب  نآ  قیمع  راثآ  گنج و  یلخاد  جیاتن  ياهدمایپ و  رب  دیکأت  ج )

؟ دوب هچ  ناریا  هعماج  رد  گنج  یعامتجا  یسایس -  ياهدمایپ  - 1

؟ تسا هدوب  رثؤم  ناریا  هعماج ي  رب  گنج  يراذگریثأت  رد  ییاهراک  زاس و  یلماوع و  هچ  - 2
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؟ تسا هدوب  هنوگچ  گنج  شقن  ریثأت و  جیسب  هاپس و  شترا ، لماش  ناریا ، یعافد  نامزاس  تردق و  لماکت  يریگ و  لکش  رد  - 3

ناریا یماظن  ياهورین  یعافد و  تردـق  راـتخاس  دـیدجت  رب  یماـظن و  ناـگبخن  رکفت  رب  يریثأـت  هچ  گـنج  هبرجت ي  هدـنیآ  رد  - 4
؟ تشاد دهاوخ 

؟ دراد ناکما  نآ  رارکت  ددجم  گنج  عوقو  اب  ایآ  دوب ؟ يدنور  هچ  لصاح  هنابلط  تداهش  ياه  شور  یمدرم و  گنج  - 5

: دوش یم  هراشا  نآ  هب  هک  دراد  دوجو  یلئاسم  زین  يداقتعا  یهقف (1) و  رظنم  زا  نینچمه  د )

بجاو یعافد و  داهج  زا  روظنم  دراد ؟ یمکح  هچ  صخا  روط  هب  هعیـش  اب  هعیـش  معا و  روط  هب  ناملـسم  اب  ناملـسم  گنج  تیهاـم 
ماگنه هب  توف  ایآ  تسیچ ؟ نآ  موهفم  تداهـش و  دوب ؟ قارع  كاخ  بصغ  ياـنعم  هب  اـیآ  قارع  كاـخ  هب  دورو  تسیچ ؟ ییاـفک 

رد يریثأت  هچ  گنج  یتدـیقع  تیهاـم   (2) تسا ؟ تداهـش  قیداصم  زا  یگدـننار  ماـگنه  رد  اـی  ههبج  دـصقم  هب  هناـخ  زا  تمیزع 
گنج هرادا ي  هوحن ي  رد  مالـسا  ردـص  ياه  گنج  تیهام  زا  دوجوم  تاروصت  ایآ  تشاد ؟ بلطواد  یمدرم و  ياـهورین  بذـج 

؟ تشاد ریثأت 

ياه شـسرپ  دنتـسه  نآ  ریگرد  هقطنم  ياـهروشک  ناریا و  نونکا  مه  هک  تسا  يا  هلئـسم  گـنج  يا  هقطنم  ياهدـمایپ  جـیاتن و  ه )
: دروآ یم  نایم  هب  ار  يرگید 

؟ دوب یتیعضو  هچ  رد  ساسا و  هچ  رب  قارع  ناریا و  تابسانم  تالوحت و  دیسر  یمن  يزوریپ  هب  یمالسا  بالقنا  رگا  - 1

قارع ناریا و  گنج  تالوحت  اب  مادص  قارع و  ینونک  تیعـضو  تیوک و  هب  قارع  زواجت  هقطنم ، رد  اکیرما  هدرتسگ ي  روضح  - 2
؟ دراد یتبسن  هچ  نآ  ياهدمایپ  و 
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؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  يو  فذح  ای  مادص  روضح  ضرف  اب  ماظن  یتینما  ماظن  - 3

یـساسا شـسرپ  هس  شیادـیپ  هب  تسا ، هتـشاد  ینایاپ  زاغآ و  هتـسویپ و  عوقو  هب  نامز  فرظ  رد  هک  يا  هدـیدپ  ناونع  هب  گـنج  و )
: تسا هدش  رجنم 

؟ دوش يریگولج  نآ  عوقو  زا  هک  تشاد  ناکما  یماظن  یسایس -  ياه  شالت  ای  دوب  ریذپان  بانتجا  یمتح و  گنج  ایآ  - 1

گنج عوقو  زا  سپ  هلصافالب  هک  دوب  نکمم  ایآ  دوب ؟ هچ  رهشمرخ -  حتف  زا  سپ  هژیو  هب  نآ -  زاغآ  زا  سپ  گنج  موادت  للع  - 2
؟ دوش هداد  همتاخ  گنج  هب  یلاغشا  قطانم  يزاسدازآ  زا  سپ  صخشم  روط  هب  ای 

؟ تشادن دوجو  نآ  هب  نداد  همتاخ  يارب  يرگید  لح  هار  ایآ  دیسر ؟ نایاپ  هب  هنوگچ  گنج  - 3

هک ینابطاخم  گنج و  هب  شرگن  هوحن  هیاـپ ي  رب  هرامـش 1  لودج  .تسا  هدش  میظنت  هناگادج  لودج  هس  رد  گنج  ياه  شـسرپ 
هدـش هجوت  نآ  هب  شـسرپ  حرط  تلع  گنج و  هب  یـسایس  ياـه  هورگ  درکیور  ساـسارب  هرامـش 2  لودج  .تسا  هدـش  میظنت  دراد 

هدش میظنت  نآ  تادنتسم  عبانم و  هب  هراشا  اب  نابطاخم و  هب  هجوت  گنج و  زا  یساسا  شسرپ  هس  باختنا  اب  هرامش 3  لودج  تسا و 
.تسا
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(1  ) هرامش لودج 

نایاپ هنوگ  نیا  گنج  ارچ  دش ؟ زاغآ  گنج  ارچ  اه : لاؤس  هنومن  هثداح ، هدیدپ و  کی  ناونع  هب  گنج  - 1 شرگن : هوحن  روحم و 
یللملا نیب  عماجم  اه ، یقارع  یسایس ، ياه  نایرج  ناگدنمزر ، مدرم ، مومع  ناگدننک : هدافتسا  نیبطاخم -  تفای ،؟

رد قارع  تیقفوم  للع  اه : لاؤس  هنومن  تسکش ، ای  يزوریپ  یبایزرا  اب  اهدرکلمع  یـسررب  هیاپ  رب  گنج  - 2 شرگن : هوحن  روحم و 
فادـها یمامت  نیمأت  رد  قارع  یماکان  للع  دوب ؟ هچ  گنج  ینایاپ  ياه  هام  رد  قارع  یماظن  تیقفوم  للع  دوب ؟ هچ  هیلوا  يورـشیپ 

ندـشن لیدـبت  تلع  دوب ؟ هچ  گنج  ینایاپ  ياه  لاس  رد  یماظن  لـمع  راـکتبا  نتفرگ  تسد  هب  يارب  ناریا  ياـه  لـح  هار  دوب ؟ هچ 
ناگدنمزر اه ، یماظن  ناگدننک : هدافتسا  نیبطاخم -  دوب ،؟ هچ  کیژتارتسا  يزوریپ  هب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  ناریا  يزوریپ 

؟ دوب هچ  یسایس  تابث  نیمأت  رب  گنج  ریثأت  اه : لاؤس  هنومن  گنج ، یعامتجا  یسایس -  جیاتن  اهدمایپ و  - 3 شرگن : هوحن  روحم و 
؟ دوب هچ  دـیدج  ناـگبخن  شیادـیپ  رد  گـنج  شقن  دوب ؟ هنوگچ  ارچ و  یمدرم  هدرتـسگ  روـضح  یمدرم و  گـنج  هب  هجوـت  تلع 

 - نیبطاخم دوب ،؟ هچ  دیدج  تابـسانم  گنهرف و  شیادـیپ  رد  گنج  شقن  تشاد ؟ گنج  رد  یـشقن  هچ  یبالقنا  ینید و  ياهرواب 
یعامتجا یعافد ، یسایس ، ناراذگتسایس  نارکفنشور ، یماظن ، ياهورین  ناگدننک : هدافتسا 

يا هقطنم  تالوحت  دنور  دش ، یمن  زوریپ  بالقنا  رگا  اه : لاؤس  هنومن  گنج ، يا  هقطنم  جیاتن  اهدمایپ و  - 4 شرگن : هوحن  روحم و 
؟ تسا گنج  بالقنا و  زا  رثأـتم  هزادـنا  هچ  اـت  هقطنم  رد  اـکیرما  ریگارف  هدرتسگ و  روضح  دوب ؟ هنوگچ  قارع  ناریا و  تابـسانم  و 
: ناگدننک هدافتسا  نیبطاخم -  دش ،؟ دهاوخ  هنوگچ  تسا و  یتیعضو  هچ  رد  گنج  ود  بالقنا و  کی  زا  سپ  هقطنم  یتینما  متسیس 

ناسانشراک نالوئسم ، ناراذگتسایس ،

تازیهجت و ییاکیرمآ و  یماظن  راکفا  رب  هیکت  اب  هاش  ایآ  اه : لاؤس  هنومن  گنج ، یعافد  جیاتن  اهدمایپ و  - 5 شرگن : هوحن  روحم و 
؟ دوب لقتسم  تروص  هب  قارع  دیدهت  هب  ییوگ  خساپ  هب  رداق  تشاد ، شترا  هک  يراتخاس 

؟ تسا هتشاد  هریغ  تاحیلست و  يوگلا  یعافد ، راتخاس  يریگ  لکش  رب  يریثأت  هچ  گنج  زا  لصاح  یعافد  راکفا 

؟ دوب یمجاهت  یعافد و  شیارآ  نیرتکد و  يژتارتسا ، عون  هچ  زا  رثأتم  گنج  ياه  يزوریپ 

: ناگدـننک هدافتـسا  نیبطاـخم -  تسا ،؟ هدوب  نازیم  هچ  هب  یمالـسا  يروـهمج  يارب  یگدـنرادزاب  تردـق  داـجیا  رد  گـنج  ریثأـت 
روشک نالوئسم  یماظن ، ياهورین 
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(2  ) هرامش لودج 

: تادنتسم لیالد و  شرگن ، هوحن  .دشاب ، یم  نویـسیزوپا  عضوم  زا  یـسایس و  یلـصا : هلأسم  يدازآ ، تضهن  هاگدید  - 1 تانایرج :
دروم ار  یماظن  لئاسم  رتمک  تسا و  هدش  اهنآ  یسایس  راک  ياه  لمحم  زا  یکی  گنج  هلئسم ي  یـسایس ، هنحـص  زا  فذح  زا  سپ 

.دنهد یم  رارق  هجوت 

رد تادنتـسم : لیالد و  شرگن ، هوحن  یماظن ، یـسایس -  لئاسم  یلـصا : هلأسم  نایفارطا ، يرظتنم و  هللا  تیآ  هاگدـید  - 2 تانایرج :
همادا مه  نونکا  مه  رتشیب و  گنج  نامز  رد  .دـنراد  هتـشاد و  هنادـقتنم  عضوم  یـسایس  ياه  يریگ  میمـصت  یماـظن و  لـئاسم  دروم 

.دراد

: تادنتـسم لیالد و  شرگن ، هوحن  .تسا ، دیکأت  دروم  نآ  همادا  گنج و  لصا  یلـصا : هلأسم  نارکفنـشور ، هاگدـید  - 3 تانایرج :
.دنتسه هناسانشراک  رظن  ات  یلک  هنادقتنم و  هاگن  ياراد  رتشیب 

دروم تامادـقا  عضاوم و  تامیمـصت ، مامت  یلـصا : هلأسم  اه ، تلود  اه و  تیـصخش  نارگ  لیلحت  یجراـخ ، هاگدـید  تانایرج 4 -
دقن یبایزرا و  یللملا  نیب  نیزاوم  ای  تلود  کی  راتفر  بوچراچ  رد  ار  ناریا  عضو  تادنتـسم : لیالد و  شرگن ، هوحن  .تسا ، هجوت 

.دننک یم  ظاحل  ار  ناشدوخ  ياه  تلود  عفانم  يرکف  بوچراچ  هک  نآ  نمض  دننک ، یم 
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(3  ) هرامش لودج 

: زاغآ للع  شسرپ :

؟ دوب ریذپان  بانتجا  گنج  عوقو  ایآ  دش ؟ زاغآ  گنج  ارچ  - 1

: اهزاین نیبطاخم و 

.تسا عوضوم  دنمزاین  یخیرات  ظاحل  هب  دیدج  لسن  - 

.دوش یم  لماش  ار  قارع  اب  یقوقح  ثحب  - 

.دنراد زاین  نآ  هب  يزادرپ  هیرظن  يارب  اه  نیسمداکآ  نارگ و  لیلحت  - 

.دنک یم  نشور  ار  گنج  عورش  للع  - 

.دنک یم  صخشم  ار  ناریا  تلم  تیمولظم  یبالقنا و  ماظن  بالقنا و  تیعورشم  - 

.دراد يدربراک  هبنج ي  ددجم  گنج  عوقو  زا  تعنامم  يارب  - 

.دنراد زاین  ددجم  گنج  زا  یگدنرادزاب  ای  يریگشیپ  يارب  هبرجت  نیا  هب  نایماظن  - 

: اه لالدتسا  تادنتسم ، عبانم ،

.دهد حیضوت  ار  گنج  عورش  دناوت  یم  بالقنا  گنج و  هیرظن  یگتسویپ  مه  هب  - 

.تسا مزال  تشاد ، دوجو  هک  یطیارش  روشک و  یبالقنا  ياضف  هب  هجوت  - 

.دهد حیضوت  ار  گنج  عورش  دنور  دناوت  یم  یللملا  نیب  ماظن  هقطنم و  قارع ، ناریا و  يریگ  میمصت  ياهراک  زاس و  - 

: موادت للع  شسرپ :

؟ دوب هچ  گنج  موادت  تلع  - 2

؟ تفای همادا  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  ارچ 

: اهزاین نیبطاخم و 

.تسا روحم  نیا  لوح  تاماهبا  رتشیب  یسایس و  تالداجم  - 

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  هدافتسا  نآ  زا  ناریا  نتسناد  رصقم  یقوقح و  ثحب  رد  قارع  - 

.دوش یم  لماش  ار  همادا  يارب  ناریا  لیالد  دروم  رد  یمسرریغ  یمسر و  زا  معا  ینوریب  هاگن  - 

.دننک یم  ناونع  ار  اه  يریگ  میمصت  رد  یتیافک  یب  ثحب  یسایس ، ياه  نایرج  - 

: اه لالدتسا  تادنتسم ، عبانم ،

.دهد حیضوت  ار  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  تالوحت  دناوت  یم  لاغشا  زواجت و  زا  سپ  یماظن  یسایس -  تالوحت  دنور  - 

.دوش كرد  دیاب  هقطنم  طیارش  - 

.تسا مهم  یماظن  یسایس  نالوئسم  يریگ  میمصت  ياهراک  زاس و  ماما و  تایرظن  - 

: نایاپ للع  شسرپ :

؟ دوبن دش  عقاو  هچنآ  زج  يرگید  لح  هار  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ایآ  - 3

: اهزاین نیبطاخم و 

.دنراد لاؤس  عوضوم  نیا  دروم  رد  ناگدنمزر  بالقنا و  هب  رادافو  ياهورین  اتدمع  - 

.دننک یم  شسرپ  حرط  جراخ  رد  اه  نیسیمداکآ  نارگ و  لیلحت  - 

.دنراد هقالع  عوضوم  نیا  كرد  هب  مدرم  مومع  - 

: اه لالدتسا  تادنتسم ، عبانم ،

.دوش كرد  مهف و  دیاب  قارع  يژتارتسا  ربارب  رد  ناریا  یماظن  یسایس -  ياهراتفر  عضاوم و  يژتارتسا  - 

.دهد یم  حرش  ار  گنج  تالوحت  زا  یشخب  قارع  تیوقت  ظفح و  ناریا و  یمجاهت  ناوت  يزاس  یثنخ  رد  قارع  نایماح  تسایس  - 
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اه شسرپ  یسررب  دقن و 

هراشا

.دراد يرتشیب  تیمها  اه  لاؤس  نیا  زا  یخرب  یـسررب  دوش  یم  حرطم  یتواـفتم  ياـهدرکیور  اـب  هک  گـنج  ياـه  شـسرپ  ناـیم  رد 
تیعماج دیاب  اه  شـسرپ  نیا  تسخن  هجرد ي  رد  .دریگ  ماجنا  صخـشم  ياهرایعم  اب  دـیاب  نآ  تیمها  نییعت  اه و  شـسرپ  باختنا 
يداقتنا نامتفگ  اب  اه  شسرپ  نیا  تبسن  لاح  نیع  رد  .دهد  حیضوت  ار  گنج  یلک  دنور  نآ  هب  خساپ  هک  انعم  نیدب  دنـشاب ؛ هتـشاد 

دقن نیبم  نآ » يریذپان  بانتجا  گنج و  عوقو  تلع   » زا ندرک  لاؤس  لاثم  ناونع  هب  .دوش  صخـشم  نآ  قمع  اه و  هشیر  گنج و  هب 
یماهبا هدـنهد ي  ناشن  هلئـسم  نیا  دوش  یم  لاؤس  عوضوم  کی  لصا  زا  یتقو  نیاربانب ، .تسا  گنج  عوقو  لصا  هب  تبـسن  ماـهبا  و 

حتف زا  سپ  گنج  موادت  للع   » عوضوم نینچمه  .دـش  دـهاوخن  فرطرب  اعبط  لح و  بسانم  حیحـص و  خـساپ  یب  هک  تسا  یـساسا 
نایاپ هوحن ي  دروم  رد  ای  .تسا  گـنج  مهم  لـئاسم  زا  یکی  نونکا  مه  لاـس » تشه  تدـم  هب  گـنج  ندـش  ینـالوط  رهـشمرخ و 
دوجو هب  هعماج  رد  ار  یناوارف  تاماهبا  تـالاؤس و  همانعطق 598  شریذـپ  گنج و  ینایاپ  ياه  هام  یماظن  تالوحت  هژیو  هب  گنج ،

رد همانعطق ي 598  بیوصت  زا  سپ  هلـصافالب  ارچ  دوش  مامت  همانعطق  شریذـپ  اب  گـنج  دوب  رارق  رگا  هکنیا  هلمج  زا  تسا ؛ هدروآ 
؟ دشن ماجنا  مادقا  نیا  لاس 1366 

نیا رب  مکاح  قطنم  هک  دوش  یم  یـسررب  دـقن و  ضرف  نیا  ساسارب  دـش ، هراشا  نآ  هب  هک  یتاظحالم  زا  ریغ  هدـش ، دای  شـسرپ  هس 
نیا هب  یهجوت  یب  هچ  رگ  .تسا  هبناج  همه  شرگن  نودـب  اـی  فیعـض  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یـسایس  فادـها  زا  رثأـتم  اـه  شـسرپ 

.دوش هنیداهن  دوجوم  راثآ  ناهذا و  رد  تالاؤس  نیا  نونکا  مه  هک  تسا  هدش  ببس  بسانم  خساپ  ندادن  هئارا  اه و  شسرپ 

؟ دوب ریذپان  بانتجا  گنج  عوقو  ایآ 

یساسا ياه  شسرپ  زا  یکی  هب  نآ  ندش  لیدبت  شسرپ و  نیا  ندرک  حرطم 
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نیا رگا  یلو  تسا  هقطنم  ناریا و  رـصاعم  خیرات  رد  گرزب  ياهدادخر  زا  یکی  گنج  عوقو  اریز  تسا ؛ یعیبط  يا  هزادنا  ات  گنج 
.تسا زیمآ  بجعت  رایسب  دشاب  روشک  نیا  شترا  ندوب  زواجتم  قارع و  زواجت  تیهام  رد  ماهبا  يانعم  لاؤس 

شزرا الباقتم  فرطرب و  ار  قارع  زواجت  تیهام  رد  دیدرت  ماهبا و  هنوگ  ره  قارع  زواجت  ربارب  رد  یمدرم  هبناج ي  همه  یلم و  عافد 
لمع رد  تشاد ، دوجو  یماهبا  قارع  زواجت  تیهام  هرابرد ي  رگا  عقاو  رد  .دزاس  یم  نشور  ار  ناریا  مدرم  عافد  یخیرات  تیمها  و 

.داد یم  رییغت  ار  ناریا  تلم  روشک و  تشونرس  ناریا  رب  يزوریپ  اب  قارع  هجیتن ، رد  دش و  یمن  یتمواقم 

ردص ینب  يروهمج  تسایر  هرود  رد  قطانم  نیا  يزاسدازآ  رد  یماکان  ناریا و  كاخ  لاغشا  زا  سپ  راب  نیتسخن  يارب  شسرپ  نیا 
تلود زیمآ  حـماست  ياه  تسایـس  اه ، لیلحت  عضاوم و  زا  يرایـسب  رد  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  گنج » عوقو  تلع   » دـش و حرطم 

عفر يارب  يدازآ  تضهن  الباقتم  .دش  یم  دادـملق  گنج  عوقو  أشنم  گنج  عورـش  زا  لبق  ردـص  ینب  ياه  تسایـس  اهدـعب  تقوم و 
ار گنج  يریذـپان  بانتجا  عوضوم  دـیکأت و  کـیتاملپید  رازبا  اـب  گـنج  زا  يریگولج  ترورـض  رب  تقوم ، تلود  زا  ماـهتا  ندرک 
؛ دوب روشک  رد  یسایس  تاشقانم  يریگرس  زا  یلاغشا و  قطانم  رد  قارع  رارقتسا  زا  رثأتم  شـسرپ  نیا  شیادیپ  عقاو ، رد  .درک  حرطم 

.تشاد ییازس  هب  ریثأت  نآ  شرتسگ  شسرپ و  نیا  قیمعت  رد  نآ  ندش  ینالوط  گنج و  موادت  اهدعب  هتبلا 

: دـنک یم  ییامندوخ  اه  عوضوم  ریاس  زا  شیب  عوضوم  هس  گـنج  يریذـپ  باـنتجا  تاـبثا  يارب  هدـش  هئارا  ياـه  لـیلحت  ناـیم  رد 
هب ار  راوجمه  ياهروشک  اهراعـش  نیا   » هک دوش  یم  لالدتـسا  نینچ  تسا و  ناریا  رد  يوس  زا  یبالقنا  ياهراعـش  نداد  رـس  تسخن 

يدعب هلئسم   (1) .تسام » تبون  ادرف  دـنور  یم  شیپ  هک  لکـش  نیا  هب  اهنیا  هک  دـش  داجیا  اـهنآ  يارب  رکف  نیا  تخادـنا و  تشحو 
ار یللملا  نیب  عاضوا  نوچ  عوضوم  نیا  .دشاب  یم  نابآ 1358  رد  اکیرما  ترافس  فرصت 
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رب هوالع  .دوش  یم  یبایزرا  گنج  زاـغآ  لیهـست  رد  رثؤم  یلماـع  درک  هریت  ار  اـکیرمآ  ناریا و  تابـسانم  داد و  رییغت  ناریا  ناـیز  هب 
.دوش یم  دیکأت  زین  قارع  اب  هرکاذم  کیتاملپید و  كرحت  هب  ناریا  یهجوت  یب  رب  نیا ،

هقطنم و عاضوا  قارع ، هدارا ي  دـننام  تاـظحالم  ریاـس  دراد و  ینورد  يدرکیور  رتشیب  اـه  لـیلحت  نیا  دوش  یم  هظحـالم  هکناـنچ 
زاـغآ تلع  زا  لـیلحت  شرگن و  عون  نیا  عقاو ، رد  .تسا  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  لـیبق  نیا  زا  یلماوع  بـالقنا و  تیهاـم  زا  ینارگن 

تلع نییبت  يارب  یلو  دـنک  یم  نایب  ار  هلئـسم  زا  يداعبا  هک  یلاح  نیع  رد  دـش ، ریبعت  بالقنا » کـی  هب  قارع  هلمح ي   » هک گـنج 
ظاحل هب  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  یحانج  تاـشقانم  دـیدشت  ياـضف  رد  یـسایس و  تاـظحالم  رب  رتشیب  تسا و  صقاـن  گـنج  زاـغآ 

! دشاب یم  يرادرب  هرهب  لباق  قارع  يارب  رتشیب  یقوقح  یسایس - 

یم هراشا  نآ  هب  دراد  هک  یتیمها  هب  هجوت  اب  هک  تسه  يرگید  تایرظن  گـنج  يریذـپ  باـنتجا  اـی  يریذـپان  باـنتجا  هنیمز ي  رد 
هبناـج همه  یگنج  عوقو  هک  تسا  رظن  نیا  رب  قارع ، ناریا و  گـنج  رد  یماـظن  روما  نارگـشهوژپ  زا  یکی  نمزدرک ، ینوتنآ  .دوش 

 - ياه 1980 لاس  لوط  رد  قارع  ناریا و  ياـه  يریگرد  هک  تسا  راوتـسا  هیاـپ  نیا  رب  نمزدرک  هاگدـید  .دوبن (1)  ریذپان  بانتجا 
، تسا هدوبن  1349 ش )  ) ههد 1970 لیاوا  و  ههد ي 1960(1339 ش ) رخاوا  ياه  يریگرد  زا  رتدیدش  1359 ش )  - 1358  ) 1979
رد .تسا (2)  هدوب  نکمم  هبناج  همه  يریگرد  کی  عوقو  زا  تعنامم  يزرم ، تاعزانم  رد  یماظن  ياهورین  زا  هدافتـسا  دوجو  اب  اذل 

یگنج هب  نآ  لیدـبت  گنج و  شرتسگ  زا  يریگولج  ناکما  تسا  دـقتعم  هکلب  دـنک  یمن  یفن  ار  گنج  عوقو  لصا  نمزدرک  عقاو ،
(3) .دوب » یعیبط  یهیدب و  گنج  عوقو  : » تسا رظن  نیا  رب  زین  للملا ، نیب  طباور  داتـسا  نازوب ، يراب  .تسا  هتـشاد  دوجو  هبناج  همه 

یفرط زا  دـش و  لیدـبت  دـیدهت  هب  شناگیاسمه  يارب  ناریا  دز و  مه  رب  ار  تابـسانم  ناریا  رد  بالقنا  : » دـنک یم  لـیلحت  نینچ  يو 
سدنهم  (4) .تفرگ » رارق  هلمح  دروم  اذل  دوب و  هدش  فیعض  ناریا 
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یم رظن  نیا  حیـضوت  رد  يو   (1) .دـش » لیمحت  ناریا  رب  دوب و  ریذـپان  باـنتجا  گـنج  : » تسا دـقتعم  تقو ، ریزو  تسخن  يوسوم ،
دروم ار  هقطنم  گرزب  ياه  تردق  ياه  هتـساوخ  اهوزرآ و  زا  يرایـسب  نارگید  عفانم  ندـنکفا  هرطاخم  هب  بالقنا و  عوقو  : » دـیوگ

دـش یم  هیذغت  نآ  زا  برغ  داصتقا  مامت  هک  تشاد  دوجو  تفن  یتایح  هدام ي  سراف  جیلخ  رد  .دوب  هدرب  نیب  زا  ای  هداد  رارق  دیدهت 
ياه تردق  ذوفن  لیئارسا و  هلئسم ي  .تشاد  یگتسب  اهنآ  ياهرازاب  تعنـص و  تمـس  هب  تفن  نیا  مارآ  نایرج  هب  برغ  هدنیآ ي  و 

گرزب ياه  تردق  ياهرکون  زومآ و  تسد  ياه  تیمکاح  يارب  يرطخ  بالقنا  نیا  هک  دوب  یعیبط  دوب و  حرطم  هقطنم  رد  گرزب 
يرگید رکون  تردق و  طسوت  هرخالاب  درک  یمن  عورـش  مادـص  ار  گنج  نیا  رگا  : » تسا دـقتعم  یتح  ناشیا   (2) .دشاب » هقطنم  رد 

« .دنتخادنا یم  هار  هب  ام  هیلع  ار  گنج  نیا 

هب قارع  زواجت  لوا  درکیور  رد  دراد : دوجو  یلک  درکیور  ود  گنج  يریذپان  بانتجا  هب  خـساپ  ناریا و  هب  قارع  زواجت  نییبت  يارب 
ألخ شیادیپ  هقطنم و  رد  تردق  هنزاوم ي  رییغت  گرزب و  ياه  تردق  عفانم  دیدهت  یمالسا و  بالقنا  تیهام  حیضوت  هیاپ  رب  ناریا 
ألخ ندرکرپ  ریازجلا و  دادرارق 1975  وغل  نیـشیپ و  ياـه  یماـکان  ناربج  يارب  قارع  هجیتـن  رد  .دوش  یم  نییبـت  لـیلحت و  تردـق 

هب یبایتسد  تشاد  یللملا  نیب  هقطنم و  عاضوا  ناریا و  یلخاد  تیعضو  زا  هک  یلیلحت  اب  تفرگ و  گنج  هب  میمصت  هقطنم  رد  تردق 
هیلع هقطنم  عاجترا  برغ و  عفانم  زا  یگدـنیامن  هب  قارع  زواجت  نیا  رد  .تشادـنپ  یم  ناسآ  لهـس و  ار  اسآ  قرب  گنج  اـب  يزوریپ 

.درک لمع  یمالسا  بالقنا 

دوش یم  هتفریذـپ  ناریا  هب  زواجت  يارب  قارع  ییوج  هناهب  مادـص و  تیـصخش  یثعب و  میژر  تیهاـم  هکنیا  نمـض  مود ، درکیور  رد 
قارع و نایم  فالتخا  داـجیا  یـساملپید و  مرها  رب  هیکت  اـب  دـیاب  یلخاد  دـعاسمان  تیعـضو  لـیلد  هب  ناریا  هک  تسا  حرطم  رظن  نیا 

رب ینورد و  رتشیب  مود ، درکیور  .تخادنا  یم  ریخأت  هب  ار  نآ  عوقو  نامز  درک و  یم  يریگولج  گنج  عوقو  زا  هقطنم  ياهروشک 
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هیاـپ رب  ینوریب و  لوا  درکیور  هـکنآ  لاـح  .تـسا  زکرمتم  قارع  ربارب  رد  ناریا  ياـهراتفر  يریگ و  میمــصت  هوـحن ي  اـهراتخاس و 
.تسا هدش  انب  هقطنم  حطس  رد  نآ  ياهدمایپ  یمالسا و  بالقنا  تیهام 

هب یـسررب  نیا  هکنیا  نمـض  تسا ، هدـیچیپ  راوشد و  يا  هزادـنا  ات  گنج  يریذـپان  بانتجا  هلئـسم  هب  خـساپ  تسا  نشور  هک  نانچ 
دیاب نیاربانب ، .تسا  هداد  خر  هک  تسا  يا  هعقاو  ربارب  رد  تواضق  یباـیزرا و  یعون  هکلب  تسین ، يرگن  هدـنیآ  ینیب و  شیپ  ياـنعم 

ناـکما نازیم  هجوت و  رثؤم  ياهدادـخر  عوقو  ثداوح و  هب  درک و  یفاکـشدبلاک  ار  قارع  ناریا و  ياـهراتفر  تامیمـصت و  عضاوم ،
هچ ساسارب  تشاد و  یتابلاطم  فادـها و  هچ  قارع  هک  داد  خـساپ  اـه  شـسرپ  نیا  هب  دـیاب  نینچمه  .درک  یـسررب  ار  گـنج  عوقو 

قارع ياه  هتساوخ  هرابرد ي  هرکاذم  ناکما  ایآ  درک ؟ هلمح  ناریا  هب  یتاظحالم  هچ  هیاپ ي  رب  هقطنم و  ناریا و  تیعضو  زا  یلیلحت 
یماظن یسایس -  راشف  لامعا  زا  تسناوت  یم  ایآ  قارع  تایرظن  نیمأت  تشاد ؟ دوجو  ریازجلا  دادرارق 1975  رد  رظندیدجت  هلمج  زا 

زا زارتـحا  تروـص  رد  هک  تسا  تینما  ياراد  يروـشک  : » دـیوگ یم  نمپیل  رتـلاو   (1) دـنک ؟ يریگوـلج  ناریا  هب  قارع  هـلمح ي  و 
ظفح گنج  رد  يزوریپ  اب  ار  دوخ  یتایح  عفانم  گنج ، عوقو  تروص  رد  دـشابن و  دوخ  یتایح  عفانم  ندرک  ادـف  هب  روبجم  گـنج ،

تیمامت نآ و  رب  مکاح  ياه  شزرا  ماظن و  نیا  تسناوت  یم  هنوگچ  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  ساسا  نیا  رب   (2) .دنک »
گنج عوقو  يریذپان  بانتجا  ای  يریذپ  بانتجا  عوضوم  دناوت  یم  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  دیامن ؟ ظفح  ار  روشک  لالقتـسا  یـضرا و 

.دنک صخشم  ار 

اب لقادح  دنناد  یم  ناریا  هب  هلمح  يارب  قارع  کیرحت  رد  یلماع  ار  نآ  هک  یبالقنا  ياهراعـش  نداد  رـس  عوضوم  دـسر  یم  رظن  هب 
دناوت یم  نآ  تحـص  ضرف  اب  راعـش  نداد  رـس  اـیآ  .تسا  هناـحول  هداـس  یلیلحت  تواـضق و  هک  داد  ناـشن  تیوک  هب  قارع  زواـجت 

هب .درادن (3)  دوجو  گنج  هعزانم و  هرابرد ي  يدحاو  یمومع  هیرظن ي  للملا ، نیب  طباور  ثحابم  رد  اساسا  دوش ؟ گنج  بجوم 
لیلد نیمه 

182 ص :

ص 2. هام 1376 ، ریت  شزومآ ، تنواعم  ع ،)  ) نیسح ماما  هاگشناد  يژتارتسا ، ینابم  لوصا و  نمپیل ، رتلاو  . 474 - 1
.نامه . 475 - 2

دیحو بیط و  اضریلع  همجرت  لوا ، دـلج ، للملا ، نیب  طباور  رد  ضراعتم  ياه  هیرظن  فارگزتلاـف ، تربار  یترئود و  زمیج  . 476 - 3
1376 ص 296. مود ، پاچ  نارهت ، سدق ، رشن  یگرزب ،
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اهنآ رامـش  رب  زین  خـیرات  لوط  رد  هک  دـنددعتم  اهنت  هن  لـلع  نیا  .درک  صخـشم  يدـحاو  تلع  ناوت  یمن  گـنج  يارب  دـنیوگ  یم 
یهاگ ینامز و  هرود ي  کی  رد  هکلب  .دـنیآ  دوجو  هب  هظحل  کی  رد  هک  دنتـسین  یثداوح  اساسا  اه  گـنج  .تسا (1)  هدش  هدوزفا 
هکنیا نمض   » .تسا (3) هدشن  صخـشم  گنج  يارب  یتلع  زونه  دوش (2) و  یم  مهارف  نآ  ياه  هنیمز  يدامتم  ياـه  لاـس  لوط  رد 

 . (4) .دشاب » یمن  صخشم  زین  هثداح  کی  عوقو  مدع  تلع 

ود هک  یتامادقا  عضاوم و  قارع ، ناریا و  نایم  سب  شتآ  يرارقرب  زا  سپ  لاس  هدزاود  هلصاف ي  رد  یموهفم ، حیضوت  نیا  رب  هوالع 
رتشیب هتـشذگ  اب  هسیاقم  رد  نامز  عون و  مجح ، ظاحل  هب  دـنا  هداد  ماـجنا  دـنا و  هدرک  ذاـختا  رگیدـکی  هیلع  تدـم  نیمه  رد  روشک 
رایـسب گنج  زاغآ  رد  رثؤم  لماوع  دـهد  یم  ناشن  تیعـضو  نیا  تسا ؟ هدـشن  زاغآ  روشک  ود  نایم  گنج  اددـجم  ارچ  یلو  تسا ،

زاغآ ینامز  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  قارع  ینارگن  هکنیا  نمـض  دشاب ، گنج  عوقو  أشنم  دـناوت  یمن  راعـش  زگره  تسا و  هدـیچیپ 
دوجو هب  يرامعتسادض  يدادبتسادض و  فده  اب  یتضهن  یمالسا  ناریا  فلتخم  ياهرهـش  ياه  هچوک  اه و  هناخ  نورد  رد  هک  دش 

یمالـسا بالقنا  زا  ینارگن  هک  یلاح  نیع  رد  نیاربانب ، .تفای  شرتسگ  مدرم  ياهراعـش  نایم  رد  یمالـسا  تموکح  هدیا ي  دـمآ و 
.دشاب هدش  گنج  ثعاب  هدوزفا و  ناگیاسمه  قارع و  تشحو  رب  راعش  نداد  رس  اب  هک  تسین  انعم  نادب  تسا ، تیعقاو  کی 

هک یناسک  اساسا  .دوش  یم  هراشا  نآ  هب  هک  دراد  دوجو  یتایرظن  گنج  عوقو  رد  نآ  شقن  اـکیرمآ و  ترافـس  فرـصت  هراـبرد ي 
دیدج تیعـضو  بوچراچ  رد  ار  دوخ  تابـسانم  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  رگا  هک  دنرواب  نیا  رب  دننک  یم  حرطم  ار  لیلحت  نیا 
نییعت ساسارب  رتشیب  لیلحت  نیا  .دـنک  زواجت  ناریا  هب  تسناوت  یمن  تشاد  گنج  هدارا ي  قارع  رگا  یتح  درک  یم  میظنت  اکیرما  اب 

يژتارتسا هاش  طوقـس  اب  هکنآ  لاح  تسا  هاش  میژر  نارود  رد  اکیرما  ناریا و  طباور  اکیرما و  يا  هقطنم  يژتارتسا  رد  ناریا  هاگیاج 
تخیرورف و اکیرما  يا  هقطنم 

183 ص :

.نامه . 477 - 1
، یلم تینما  همانلـصف ي  طابر ، شیپ  ییاضر  حـلاص  همجرت ي  اه ، گنج  رد  يزوریپ  اـهدربن ، رد  راـکیپ  تیمـسا ، رتسلآ  . 478 - 2

ص 75. زییاپ 1378 ، هرامش 1 ، گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 
، یقاحسا یلع  همجرت ي  هیروف 2000 ،  28 رورزبآ ، هیرشن ي  ناتسکاپ ،) شترا  ینیمز  يورین  نیشیپ  هدنامرف   ) گیب ملـسا  . 479 - 3

صص 24 و 25. ریت 1379 ، هرامش 4 ، لوا ، لاس  هاگن ، هلجم ي 
دیحو بیط و  اضریلع  همجرت  مود  دـلج  للملا ، نیب  طـباور  رد  ضراـعتم  ياـه  هیرظن  فارگزتلاـف ، تربار  یترئود ، زمیج  . 480 - 4

.637 صص 638 -  نارهت 1376 ، سدق ، رشن  یگرزب ،
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لابند هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هیلع  دـیدج  يدـنب  فص  سراف و  جـیلخ  يراـکمه  ياروش  لیکـشت  هقطنم و  رد  روضح  اـب  اـکیرما 
دحتم ناوـنع  هب  ناریا  راـتفر  بوچراـچ  رد  اـکیرما  ناریا و  نیـشیپ  تابـسانم  رگید ، تراـبع  هب  .دوـب  دوـخ  يا  هـقطنم  عفاـنم  نیمأـت 

ار عوضوم  نیا  ناوت  یمن  هتبلا  دوبن ؛ یندش  ایحا  تخیر و  مه  رد  بالقنا  اب  تابـسانم  نیا  دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  اکیرما  کیژتارتسا 
تاـظحالم اـما  درک ، يرادرب  هرهب  ناریا  یللملا  نیب  هرهچ ي  رب  نآ  یفنم  ریثأـت  لـیلد  هـب  هثداـح  نـیا  زا  قارع  هـک  تـفرگ  هدـیدان 

نیا هنابلط ي  هعـسوت  تـالیامت  یثعب و  میژر  تیهاـم  هب  هجوت  اـب  .دوش  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  مه  يرگید 
یم رییغت  ناریا  هیلع  قارع  راتفر  ایآ  درک  یمن  فرـصت  ار  اـکیرما  ترافـس  ناریا  رگا  هک  درک  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  ناوت  یم  میژر 

فرـصت نیاربانب ، .تسا  هدـشن  هئارا  نونکات  هک  دراد  یلیلحت  يروئت و  دـیدج  بوچراچ  هب  زاین  شـسرپ  نیا  هب  تبثم  خـساپ  درک ؟
روصت تشاد  گنج  زاغآ  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن  مادقا  نیا  هکنیا  روصت  دش ، قارع  يرادرب  هرهب  بجوم  هچ  رگا  اکیرما  ترافس 

.تسین یلوقعم 

ماظن تیبثت  هکنآ  تسخن  تفرگ ؛ هدـیدان  ار  اهنآ  ناوت  یمن  هک  تشاد  يرگید  ياهدـمایپ  اـکیرما  ترافـس  فرـصت  لاـح ، نیع  رد 
هنایم اکیرما  ترافس  دانسا  رد  هک  ییاه  هورگ  زا  يرایسب  درک و  لیهست  ار  هناگود  یـسایس  راتخاس  زا  جورخ  یمالـسا و  يروهمج 
.دندش فذـح  اتقوم  روشک  یـسایس  هنحـص ي  زا  دوب  ناریا  لخاد  رد  اه  هورگ  نیا  تیبثت  لابند  هب  اکیرما  دـندش و  یم  هتخانـش  ور 

اب هلباقم  يارب  یلمع  ینهذ و  یگدامآ  داـجیا  هب  رجنم  ناریا  هیلع  اـکیرما  تامادـقا  رثا  رب  دـیدج  زیمآدـیدهت  ياـضف  نیا ، رب  هوـالع 
.دـش ناریا  هیلع  اکیرما  زیمآ  تموصخ  ياه  تسایـس  بوچراچ  رد  قارع  زیمآ  کیرحت  تامادـقا  ریـسفت  اکیرما و  یماـظن  هلخادـم 
نیا .دش  لیکـشت  یگدنرادزاب  فده  اب  اکیرما و  یماظن  هلخادـم ي  زا  ینارگن  ساسارب  اهنت  رذآ 1358  مجنپ  رد  نافعضتسم  جیسب 

ناریا یعافد  تردق  روهظ  رد  نآ  زا  یشخب  هک  داد  شیازفا  ار  روشک  یعافد  ناوت  یلمع  ینهذ و  یگدامآ 

184 ص :
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.دش راکشآ  قارع  تسکش  هجیتن ي  رد  قارع و  زواجت  ربارب  رد 

هیرظن زا  هدافتسا  اب  ناوت  یم  ار  هن  ای  تشاد  دوجو  یـساملپید  مرها  رب  هیکت  اب  گنج  عوقو  زا  يریگولج  ناکما  ایآ  هک  عوضوم  نیا 
نانیمطا هنیمز ي  یماظن  رازبا  : » دسیون یم  ریغتم  ناهج  رد  للملا  نیب  طباور  باتک  رد  نیلکنارف  فزوج  .درک  یـسررب  دوجوم  ياه 
تردـق هناوتـشپ ي  یب  .تسا  یقیقد  هطباـض ي  هدـعاق و  تردـق  عضوم  زا  هرکاذـم  .دـنروآ  یم  مهارف  یـساملپید  يارب  ار  تاـبث  و 

نآ عفانم  هب  رابنایز  ياهزایتما  نداد  زا  دـناوت  یمن  دریگ  رارق  دـیدهت  تمواقم و  لـباقریغ  ياـهراشف  دروم  رگا  یتلود  چـیه  یماـظن 
لاح  (1) .دریگ » رظن  رد  ار  نآ  دشاب و  هاگآ  نآ  زا  هدنیآ  نمـشد  هکنآ  رگم  تسین ، یفاک  ییاهنت  هب  یماظن  ناوت  « » .دنک يراددوخ 
دوب یـسایس  يداصتقا و  یماظن ، تردـق  ياـه  هفلؤم  دـقاف  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هکنیا  هب  رظن 
قارع اـب  تسناوت  یم  یماـظن  هناوتـشپ  نودـب  ناریا  اـیآ  رگید ، تراـبع  هب  دـیامن ؟ هدافتـسا  یـساملپید  مرها  زا  تسناوت  یم  هنوگچ 
نیمه دوب و  عـلطم  ناریا  تیعـضو  زا  قارع  یتـقو  دـسرب ؟ هجیتـن  هب  تارکاذـم  نیا  هک  تشاد  دوـجو  ینیمـضت  هچ  دـنک ؟ هرکاذـم 

نیا رد  هرکاذم  ایآ  دنک ؟ هرکاذـم  ناریا  اب  دوب  رـضاح  یلیالد  هچ  هب  سپ  .درک  یم  یبایزرا  دوخ  يارب  یتصرف  زایتما و  ار  تیعـضو 
نودـب هرکاذـم و  زیم  تشپ  رد  درک  یم  وجو  تسج  گـنج  نادـیم  رد  ار  هچنآ  دوـب  راودـیما  قارع  هک  دوـبن  اـنعم  نیا  هب  تیعـضو 

طـسب يارب  ار  نارگید  ياـه  شـالت  دـناوتن  مارآ  یـساملپید  رگا  : » دـیوگ یم  نهوک  دـیامن ؟ نیمأـت  يا  هنیزه  هنوگ  چـیه  تخادرپ 
نیمـضت يارب  فرط  کی  ییاناوت  لیامت و  هب  یگتـسب  یبسانم  روط  هب  يزاب  دـعاوق  ظفح  هاگنآ  دـیامن ، عفر  دوجوم  ياه  هدودـحم 

هک تسا  رطاخ  نیدـب  .دـشاب  یم  شعفانم  زا  عطاق  عافد  يارب  فرط  تردـق  دـعاوق ، ظـفح  هلحرم  نیرخآ  اذـل  .دراد  دـعاوق  يارجا 
 . (2) .دراد » تردق  عیزوت  هب  یگتسب  ینامز  ره  رد  يزاب  دعاوق 

هناگ هس  ریازج  نداد  سپزاب  «، » ریازجلا دادرارق 1975  وغل   » لماش هک  قارع  ياه  تساوخرد  هب  هجوت  اب  تاـظحالم و  نیا  ساـسارب 
کچوک بنت  گرزب ، بنت  ي 

185 ص :

، یللملا نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  ملاع ، نمحرلادـبع  همجرت ي  ریغتم ، ناهج  رد  لـلملا  نیب  طـباور  نیلکنارف ، فزوج  . 481 - 1
صص 196 و 197. ، 1369 نارهت ،

ص ، 1370 نارهت ، ریفـس ، رـشن  یچ ، هشیـش  یفطـصم  همجرت ي  هب  للملا ، نیب  تسایـس  رد  يزاب  دعاوق  نهوک ، دـنومیر  . 482 - 2
.198
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، دندرک یم  نایب  تارکاذم (1)  رد  یتح  اراکـشآ و  قارع  یمـسر  تاماقم  هک  دوب  ناتـسزوخ » هیزجت ي   » بارعا و هب  یـسوموبا » و 
یتقو اریز  دوش ؛ گنج  عوقو  عنام  هک  تسا  یمادـقا  لح  هار  زا  روظنم  تسا  نشور  تشاد ؟ ییاه  لـح  هار  هچ  قارع  ربارب  رد  ناریا 

زا تسیاـب  یم  تسناوت و  یم  ناریا  هک  دوش  یم  هجوت  عضوم  نیا  هب  عقاو  رد  دوـش  یم  دـیکأت  گـنج  يریذـپان  باـنتجا  موـهفم  رب 
 . .درک (2) یم  يریگولج  گنج  عوقو 

قارع هب  زایتما  هرکاذم و  فلا )

ناریا هچنانچ  هک  دوش  یم  حرطم  شسرپ  نیا  ناریا  دعاسمان  تیعضو  الباقتم  قارع و  رترب  تیعقوم  قارع و  ياه  هتساوخ  هب  هجوت  اب 
تشاد و یماظن  تردق  تارکاذم  زا  ینابیتشپ  يارب  ناریا  ایآ  تشاد ؟ يدمایپ  هچ  دیسر  یمن  يا  هجیتن  هب  دش و  یم  تارکاذم  دراو 

ناریا فعض  قارع و  ياه  هتساوخ  نتخانش  تیمسر  هب  يانعم  هب  نآ  ندیسرن  هجیتن  هب  تارکاذم و  هب  دورو  ایآ  تروص  نیا  ریغ  رد 
؟ دش یمن  یبایزرا  هرکاذم  رد 

نتفرگ ناریا و  هب  راشف  دیدشت  يارب  ار  قارع  هک  دش  یمن  يریگولج  گنج  عوقو  زا  اهنت  هن  قارع  هب  نداد  زایتما  اب  دسر  یم  رظن  هب 
ییارگاو هب  دوب و  داضت  رد  ناریا  یبالقنا  یلم و  فادها  اب  قارع  ياه  هتـساوخ  نیمأت  هکنیا  نمـض  درک  یم  بیغرت  رتشیب  تازایتما 

نیا ياهدـمایپ  داد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیعورـشم  یمالـسا  يروهمج  ياپون  یبالقنا و  ماـظن  دـش و  یم  رجنم  روشک  لـخاد  رد 
ياج هب  زورما  هکنیا  نمض  .دش  یم  مامت  قارع  دوس  هب  عومجم  رد  تامیمصت 
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ربارب رد  یلیلد  هچ  هب  دـش و  راذـگاو  قارع  هب  تازاـیتما  ارچ  هک  دـش  یم  حرطم  عوـضوم  نیا  گـنج  يریذـپان  باـنتجا  زا  شـسرپ 
؟ دشن تمواقم  قارع  تموکح  هنابلط ي  هعسوت  ياه  هتساوخ 

یگدنرادزاب هب  یبایتسد  قارع و  اب  یماظن  تردق  یگیاپمه  ب )

نکل تشاد ، يرترب  ناریا  هب  دوخ  یماظن  ناوت  شیازفا  اب  قارع  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  یتح  دوجوم  نئارق  دـهاوش و  ربانب 
اکیرما اب  ناریا  کیژتارتسا  تابـسانم  ریازجلا و  هدهاعم ي 1975  ياضما  همادا ي  رد  روشک  ود  تابـسانم  رب  مکاح  تیعـضو  موادت 

.دش لصاح  هاش  طوقس  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  اب  هک  دوب ؛ تصرف  دصرتم  یلو  .دیامن  نیکمت  ناریا  زا  نانچمه  قارع  دش  ببس 
اه هنیمز  یخرب  رد  ناریا  سکعرب  تشاد  يرترب  ناریا  رب  يداصتقا  یماـظن و  یـسایس ، ياـه  هنیمز  رد  ناـنچمه  هک  یلاـح  رد  قارع 

دوکر و يداصتقا  رظن  زا  دوب و  یحانج  تاشقانم  ریگرد  دـیدج و  ماظن  رارقتـسا  هلحرم ي  رد  یـسایس  رظن  زا  دوب و  هدـش  فیعـضت 
هب یتوغاـط  زا  شترا  رد  لوحت  زین  یماـظن  رظن  زا  تشاد و  همادا  ناـنچمه  دوب ، هدـش  زاـغآ  بـالقنا  زا  لـبق  هک  تادـیلوت ، فـقوت 

لاسرا دـش و  رجنم  ناریا  زا  ییاکیرما  ناراشتـسم  زا  یـشخب  جورخ  هب  اکیرما  ناریا و  تابـسانم  رد  رییغت  .دوب  هدـش  زاـغآ  یبـالقنا 
نیمه زا  عالطا  اب  قارع  دوبن و  هیاـپمه  قارع  اـب  ناریا  یتیعـضو  نینچ  رد  هک  تسا  یهیدـب  .دـش  فقوتم  ناریا  هب  یماـظن  تازیهجت 

.تفگ یم  نخس  ناریا  ربارب  رد  تردق  عضوم  زا  تیعضو 

رد ار  جیسب  لیکشت  نامرف  دنتـشاد ، ناریا  هیلع  اکیرما  یماظن  هلخادم ي  هژیو  هب  یماظن  تادیدهت  دنور  زا  هک  یکرد  اب  ینیمخ  ماما 
.دندوبن قارع  ربارب  رد  یماظن  هنزاوم ي  داجیا  هب  رداق  ییاهنت  هب  تیعضو  نآ  رد  یماظن  هبش  ياهورین  اما  دندرک ، رداص  رذآ 1358 

کیژتارتسا يریگرای  دیدج و  تابیترت  هب  دورو  ج )

یماظن تردـق  تیعقوم و  هجیتن ، رد  درک  یم  لمع  اکیرما  يا  هقطنم  يژتارتسا  بوچراچ  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ناریا 
نیا يرترب  یتح  ناریا و 
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تخیر مه  رب  تالداعم  نیا  تفای  ققحت  لالقتسا  راعـش  هک  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  .دوب  ینامیپ  مه  نیا  لصاح  قارع  رب  روشک 
نیمه درک و  لاغشا  ار  روشک  نیا  زواجت و  ناتسناغفا  هب  يوروش  یتیعضو  نینچ  رد  .دش  زیمآ  تموصخ  اکیرما  ناریا و  تابـسانم  و 

یبـالقنا و ياـه  ناـمرآ  فادـها و  لـیلد  هب  ناریا  دـیدج  تیعقوـم  رد  نیارباـنب ، .دـش  رجنم  يوروـش  ناریا و  طـباور  یگریت  هب  رما 
عفانم اب  وسمه  المع  قارع  هکنآ  لاح  دوبن ؛ رداق  کیژتارتسا  يریگرای  هب  یمالسا ،» يروهمج  یبرغ ، هن  یقرـش ، هن   » راعـش ندادرس 

.تشاد ار  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  تیامح  زایتما  درک و  ییارآ  فص  ناریا  یمالسا  بالقنا  هیلع  هقطنم  ياهروشک  اکیرما و 

ربارب رد  ییاهنت  هب  دوب  یمدرم  هاگیاپ  رب  یکتم  دـیدج و  ماظن  اـب  لقتـسم  يروشک  هک  یتیعـضو  نینچ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
خیرات لوط  رد  لداعت  مدـع  لصف  لح و  یلـصا  رازبا  گنج » « » نیپلیگ  » هتفگ ي هب  تفرگ ، رارق  قارع  اکیرما و  تادـیدهت  راـشف و 

.دشاب یم  نابولغم  نادنمزوریپ و  نایم  تردق  ددجم  عیزوت  الومعم  نآ  هجیتن ي  هک  تسا  هدوب 

؟ تفای همادا  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  ارچ 

رارق یسررب  ثحب و  دروم  گنج  همادا  ای  مامتا  ماما ، اب  ناهدنامرف  نالوئـسم و  هسلج ي  رد  راب  نیتسخن  يارب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ 
قطانم يزاسدازآ  قارع و  تسکـش  اب  هک  دـش  یم  روصت  نینچ  لوا  درکیور  ساسارب  تشاد ؛ دوجو  تواـفتم  هدـیا ي  ود  ...تفرگ 

كاخ زا  مهم  ییا  هقطنم  دیاب  ناریا  هک  دـش  یم  لالدتـسا  نینچ  مود ، درکیور  رد  .درادـن  یترورـض  گنج  همادا ي  رگید  یلاغـشا 
.دیامن دعاقتم  ناریا  هتساوخ  نیمأت  يارب  ار  شنایماح  قارع و  رترب ، عضوم  زا  ات  دریگب  رایتخا  رد  ار  قارع 

هک دوب  هدروآ  دوجو  هب  نالوئـسم  مدرم و  رد  ار  یتاروصت  تینهذ و  گنج  عورـش  بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  اکیرما  قارع و  راـتفر 
هوحن ي رد  يدایز  راثآ 
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ياج رب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  يریگ  میمـصت  رد  سپـس  یلاغـشا و  قطانم  يزاسدازآ  نآ  زا  سپ  قارع و  زواجت  ربارب  رد  تمواـقم 
روشک نیا  زا  قارع  زواجت  هب  شنکاو  رد  للم  نامزاس  .دوب  هدش  دـیدهت  گنج  رثا  رب  بالقنا  ماظن و  تیدوجوم  هک  یلاح  رد  .داهن 

هک تشادن  دوجو  دامتعا  رواب و  نیا  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  .درک  بلـس  نامزاس  نیا  هب  ار  نایناریا  دامتعا  رما  نیمه  درک و  تیامح 
نمض .دوش  نیمأت  دوب  قارع  لماک  ینیشن  بقع  تمارغ و  تخادرپ  زواجتم ، ناونع  هب  مادص  ندرک  موکحم  لماش  هک  ناریا  قوقح 
قارع هب  یتاعالطا  ياه  کمک  تیامح و  الباقتم  دش و  رجنم  ناریا  دیدهت  هب  قارع  طوقس  ناریا و  يزوریپ  زا  اکیرما  ینارگن  هکنیا 
قارع تسکـش  ناریا و  رترب  تیعقوم  شریذـپ  هب  اه  تردـق  ریاس  اکیرما و  هک  دوب  انعم  نیا  هدـننک ي  ناـیب  لوحت  نیا  دـش و  زاـغآ 

حتف تایلمع  زا  سپ  راب  نیتسخن  يارب  ینیمخ  ماما  .تفرگ  دنهاوخ  راک  هب  ناریا  هیلع  ار  یتادـیهمت  هجیتن ، رد  دوب و  دـنهاوخن  لیام 
زا دعب  هک  تسا  ییایاضق  دـیآ  شیپ  ام  يارب  .تسا  نکمم  میتسه و  التبم  نآ  هب  زورما  هک  يزیچ  : » درک نایب  ار  دوخ  ینارگن  نیبملا 

نیا زا  ...دـنک  عطق  روشک  نیا  زا  ار  شعمط  يدوز  نیا  هب  تسین  مولعم  اـکیرما  .دـیایب  شیپ  تسا ، نکمم  اـم  يارب  گـنج  يزوریپ 
 . (1) .مینک » ایهم  تمواقم  يارب  ار  نامدوخ  دیاب  ام  تهج 

زا هک  تشاد  یلاـمتحا  ياهدـمایپ  قارع  رب  ناریا  ياـه  يزوریپ  تسخن ، دوب : هلئـسم  ود  زا  رثأـتم  ناگدـنریگ  میمـصت  ینهذ  ياـضف 
، هجیتن رد  دوب ؛ ناریا  يزوریپ  ربارب  رد  یللملا  نیب  عماجم  اکیرما و  تسایـس  تیهاـم  فادـها و  يرگید  دوب و  مادـص  طوقـس  هلمج 

تفرگ لکش  هیرظن  نیا  تشادرب  نیا  اب  .دوش  هتفرگ  هدیدان  ناریا  ياه  هتساوخ  هک  تشاد  دوجو  ینارگن  نیا  يریگ  میمـصت  ماگنه 
زا ناریا  ياه  هتـساوخ  نآ  رب  ياـکتا  اـب  اـت  دوش  فرـصت  قارع  كاـخ  زا  مهم  هقطنم ي  کـی  قارع  رب  ناریا  يرترب  هب  هجوت  اـب  هک 
مزال عامجا  قفاوت و  یسایس  یماظن و  لیالد  هئارا  اب  ماجنارس  هک  دندرک  حرط  ار  ییاه  شـسرپ  ینیمخ  ماما  .دوش  نیمأت  رترب  عضوم 

.دش لصاح  هرصب  قرش  هقطنم  فرصت  يارب 
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يارجا میمـصت و  نیا  ذاختا  زا  سپ  اه  هام  يدازآ و  تضهن  يوس  زا  راب  نیتسخن  يارب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا ي  تلع 
گنج هوزج ي  رد  عضوم  نیا  یسررب  دقن و  اهدعب  .دش  حرطم  هریغ  لیقع و  نب  ملسم  مرحم ، ناضمر ، لماش  فلتخم  ياه  تایلمع 

.دوب اه  تایلمع  زا  یخرب  رد  یماکان  گنج و  ندش  ینالوط  ارهاظ  لاؤس  نیا  ندرک  حرطم  تلع  .دش  رشتنم  لاس 1363  رد  حلص  و 
یم یبایزرا  یسایس  دادسنا  رد  يرثؤم  لماع  ار  گنج  همادا ي  یسایس  ياه  هورگ  زا  يرایـسب  يدازآ و  تضهن  عقاو  رد  هکنآ  لاح 

ذاختا تامیمصت  زین  ناگدنریگ و  میمصت  نالوئسم و  دقن  اب  دنتـسناد و  یم  يرورـض  ار  گنج  هب  نداد  نایاپ  رظنم  نیا  زا  دندرک و 
.دندرک یم  لابند  هدش ،

هدرک لیدبت  اه  شسرپ  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  ار  نآ  رهشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  تلع  دروم  رد  شـسرپ  رارکت  نونکا  مه 
حرط یبسانم  وحن  هب  شسرپ  نیا  دسر  یم  رظن  هب  يریگ  میمصت  طیارـش  اضف و  نتفرگ  رظن  رد  اب  نآ و  یفاکـشدبلاک  رد  یلو  تسا 
تسا طلغ  شسرپ  نیا  گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمصت  رد  رثؤم  لماوع  تاظحالم و  هیلک  نتفرگ  رظن  رد  اب  عقاو  رد  .تسا  هدشن 

؟ دشن لیدبت  کیژتارتسا  يزوریپ  کی  هب  رهشمرخ  حتف  ارچ  هک  داد  رارق  شسرپ  دروم  هنوگ  نیا  ار  عوضوم  دیاب  اساسا  و 

یم لاؤس  گنج  همادا ي  للع  زا  ایآ  دیـسر ، یم  نایاپ  هب  گنج  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  ناضمر  تایلمع  يزوریپ  اب  هک  یتروص  رد 
تاظحالم زا  رثأتم  اساسا  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا ي  تلع  زا  شـسرپ  ندرک  حرطم  دـهد  یم  ناـشن  عوضوم  نیا  دـش ؟

روهمج سیئر  شوب ، يارب  لکشم  نیا  .طیارش  ساسارب  ات  تسا  جیاتن  زا  رثأتم  رتشیب  کیژتارتسا و  یماظن -  شرگن  ياج  هب  یسایس 
مایق تیوک  رد  ناشروشک  شترا  تسکـش  زا  سپ  قارع  مدرم  دـمآ ؛ دوجو  هب  يرگید  وحن  هب  قارع  اب  گنج  زا  سپ  اکیرما ، تقو 
.دنک بوکرـس  ار  مدرم  مایق  شترا  رب  یکتم  مادص  ات  درک  اهر  مادص  ندرک  طقاس  تسایـس  هلئـسم  نیا  هب  هجوت  اب  شوب  دـندرک و 

بالقنا يزوریپ  مادص و  طوقس  زا  اکیرما  ینارگن  میمصت  نیا  تلع 
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رد یلو  تسا  ریذپ  ناکما  مادص  يزادنارب  اهدعب  دندرک  یم  روصت  اه  ییاکیرما  دش  هتفگ  اهدـعب  هک  نانچ  .دوب  قارع  رد  یمالـسا 
تارکمد ناراک و  هظفاحم  زا  یخرب  هک  دش  ببـس  مادص  فذح  يارب  اکیرما  یناوتان  تردق و  سأر  رد  مادص  روضح  موادت  لمع 

 . .تسا (1) هدرکن  هدافتسا  قارع  میژر  يزاس  نوگنرس  يارب  بسانم  تصرف  زا  هک  دننک  داقتنا  شوب  هب  اه 

ییاه یتساک  هچ  لاح  نیع  رد  هدوب و  یتاظحالم  هچ  زا  رثأتم  گنج  همادا ي  زا  شـسرپ  هک  دوش  یم  صخـشم  تاحیـضوت  نیا  اـب 
هک نانچ  تسا ، هدرک  رییغت  شوختسد  ار  نآ  خساپ  یتح  دقن و  یسایس ، ضارغا  فادها و  اب  اه  شسرپ  هطبار ي  هکنیا  نمض  .دراد 

یلام و ياه  تراـسخ  هبنج ي  زا  عوضوم  نیا  هب  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمـصت  دـقن  رد  یجنگ  ربکا 
ياقآ .تخاـس  راداو  شنکاو  هب  ار  یجنگ  ياـقآ  نارکفمه  ناتـسود و  یتح  دـقن  نیا  تاـعبت   (2) .دـنک -  یم  هجوت  گنج  یناـسنا 

نیا لابند  دننز  یم  فرح  نالا  هک  ییاهنیا  : » داد خساپ  یجنگ  ياقآ  تاراهظا  هب  ینانخس  رد  دعب ، زور  دنچ  زین  یناجنسفر  یمـشاه 
رارـسا دانـسا و  اه  تلود  اهروشک و  نیرت  يوق  یتح  .مینک  حرطم  دـنک  یم  نیمأت  ار  نمـشد  عفاـنم  یهاـگ  هک  يرارـسا  اـم  دنتـسه 

ار بالقنا  روشک و  تلم ، عفانم  هک  ار  یتاعالطا  تقو  چیه  نم  .دننک  یم  رـشتنم  ینالوط  ياه  لاس  تشذـگ  زا  سپ  ار  دوخ  یتینما 
 . (3) .منک » یمن  حرطم  دنک ، یم  عیاض 

حرطم ناوت  یم  ار  شـسرپ  نیا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  يریگ  میمـصت  نامز  زا  لاس  هدجه  تشذگ  زا  سپ  تاظحالم و  نیا  زا  غراف 
دیاب شـسرپ  نیا  هب  خساپ  يارب  دوب ؟ هنیزگ  نیرتهب  ایآ  دش  ماجنا  هچنآ  تشاد ؟ دوخ  ربارب  رد  ییاه  هنیزگ  هچ  اساسا  ناریا  هک  درک 

.درک هجوت  اهنآ  نیمأت  يارب  عناوم  ناریا و  ياه  هتساوخ  هب  تشاد  دوجو  هک  یتاینهذ  تاروصت و  اه و  ینارگن  رب  هوالع 

بقع لماش  هک  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  حلـص  ياـه  تئیه  ددرت  ناریا و  هب  قارع  زواـجت  زا  سپ  هلـصافالب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
شیپ ناونع  هب  دوب  تمارغ  تخادرپ  قارع و  ندوب  زواجتم  مالعا  یلاغشا ، قطانم  زا  قارع  ینیشن 

191 ص :

، نارهت هجراخ ، ترازو  تاراشتنا  پاـچ و  هسـسؤم  کـیژتارتسا ، يزیر  هماـنرب  ياـه  شور  يژتارتسا و  ناـیفطل ، هدیعـس  . 486 - 1
ص 199. ، 1376

.1378  / 10  / 28 زورما ، حبص  همانزور  یجنگ ، ربکا  . 487 - 2
ص 3. ، 1378  / 11  / 6 ناریا ، همانزور ي  اب  وگو  تفگ  یناجنسفر ، یمشاه  . 488 - 3
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لماع هب  ندرک  هجوت  ياج  هب  يزیمآ  بجعت  وحن  هب  حلـص  ياه  تئیه  یللملا و  نیب  عماجم  .درک  حرطم  گنج  همتاخ ي  ياـهطرش 
زیمآ هرطاخم  تاعبت  لیئارسا و  اب  بارعا  گنج  هبرجت ي  دندرک ! یم  دیکأت  سب  شتآ  يارجا  رب  ینیـشن ، بقع  ترورـض  زواجت و 

یماظن ناوت  يرترب  اجیردت  .دنک  دیکأت  دوخ  طیارش  هتساوخ و  رب  نانچمه  هک  درک  راداو  ار  یمالسا  يروهمج  سب ، شتآ  شریذپ 
گنر مک  ار  ینیشن  بقع  سب و  شتآ  هلئسم ي  یلاغشا ، قطانم  يزاسدازآ  رگلاغشا و  شترا  یماظن  نیشام  نتسکش  مهرد  ناریا و 

لاغـشا هب  قارع  هک  ار ، یعبرم  رتمولیک  رازه  هدزناـپ  زا  عبرم  رتـمولیک  رازه  هد  یلاغـشا ، قطاـنم  يزاـسدازآ  هلحرم ي  رد  اریز  درک ؛
زا ینیـشن  بقع  مـالعا  زا  سپ  هک  تشاد  لاغـشا  رد  ار  ناریا  كاـخ  زا  عبرم  رتمولیک  قارع 5000  و  دـش ، دازآ  دوب  هدروآرد  دوـخ 

هلحرم رد  .دنام  یقاب  یقارع  ياهورین  لاغـشا  رد  ساسح  قطانم  تاعافترا و  لماش  ناریا  كاخ  زا  عبرم  رتمولیک  ناریا 2500  كاخ 
حتف اـب  عـقاو  رد  تاحیـضوت  نیا  اـب  .تشاد  يرتـشیب  تیمها  تمارغ  تخادرپ  دوـب و  زواـجتم  هـک  قارع  ندرک  موـکحم  دـیدج ، ي 

.تشاد لاغشا  رد  ار  ناریا  كاخ  زا  عبرم  رتمولیک  رازه  جنپ  قارع  اریز  دوب ؛ هتشگنزاب  زواجت  زا  لبق  عضو  هب  عاضوا  زونه  رهـشمرخ 
لئاسم لح  يارب  یتیعـضو  نینچ  رد  ناریا  .دوب  هدید  تراسخ  رالد  درایلیم  اهدـص  ناریا  دوب و  ناریا  يارب  يدـیدهت  نانچمه  قارع 

؟ تفرگ یم  میمصت  دیاب  هنوگچ 

دیکأت تسخن ، تشاد ؛ باتزاب  عون  ود  هلحرم  نیا  رد  ناریا  يوس  زا  گنج  یلامتحا  يریگ  یپ  قارع و  تسکـش  تاـعبت  زا  ینارگن 
یلک یمسرریغ و  تروص  هب  هک  تمارغ  تخادرپ  يارب  اهداهنشیپ  زا  یخرب  هئارا ي  سپس  لوا و  تیولوا  رد  سب  شتآ  يرارقرب  رب 

هک یتارکاذـم  رد  : » دـیوگ یم  سب  شتآ  عوضوم  هرابرد ي  للم ، نامزاس  رد  ناریا  تقو  هدـنیامن ي  یناسارخ ، ییاجر  ياقآ  .دوب 
رد دـیکأت  نیا   (1) .دوـش » رارقرب  سب  شتآ  دـیاب  يا  هرکاذـم  ثحب و  هنوـگ  ره  زا  لـبق  لوا و  مدـق  رد  دـنتفگ  یم  اـم  هـب  میتـشاد 

یتارکاذم دوبن  صخـشم  سب  شتآ  زا  سپ  تشادن و  دوجو  ناریا  ياه  هتـساوخ  نیمأت  يارب  ینیمـضت  هنوگ  چیه  هک  دوب  یتیعـضو 
هک

192 ص :

.1367 هدنسیون ، اب  یصاصتخا  هبحاصم  یناسارخ ، ییاجر  دیعس  . 489 - 1

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 209 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_192_1
http://www.ghaemiyeh.com


؟ تشاد دهاوخ  يا  هجیتن  هچ  دوش  یم  زاغآ 

رالد درایلیم  ات 150  درایلیم  زا 25  هدـش  رکذ  ماقرا  رامآ و  دراد و  دوجو  یفلتخم  ياه  لوق  لقن و  تمارغ ، هرابرد ي  نیا ، رب  هوالع 
اه تحلصم  اه و  تقیقح  باتک  رد  یمشاه  ياقآ  .تسا  هدشن  هدهاشم  یصخشم  ربتعم و  دنس  هنوگ  چیه  نونکات  یلو  تسا ، ریغتم 

روشک رد  لوپ  نداد  ای  حلـص  ماغیپ  دروم  رد  یتاـعیاش  دـش ، حـتف  رهـشمرخ  یتقو  : » دـیوگ یم  دـناد و  یم  تاـعیاش  ار  عوضوم  نیا 
 . (1) .تسا » غورد  تاعیاش  نیا  میتسناد  یم  میدوب ، لوئسم  هک  ام  یلو  دوب ، حرطم 

: دیوگ یم  ینارنخس  رد  هاپس  تقو  هدنامرف ي  نینچمه 

يدازآ زا  دعب  لاس  راهچ  ات  یحلص  داهنشیپ  چیه  هک  میوگب  دیاب  دیدرکن ، حلص  ارچ  رهـشمرخ  يدازآ  زا  دعب  دوش  یم  هتفگ  هکنیا  »
 . (2) .دیشک » یم  ازارد  هب  لاس  هاجنپ  گنج  میدرک  یم  لوبق  رگا  هک  دش  هئارا  سب  شتآ  حرط  دنچ  طقف  دشن و  ناریا  هب  رهشمرخ 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  زین  تقو  هجراخ ي  ریزو 

کی مه  ام  تفگ و  ناشیا  ار  یمقر  کـی  دـمآ ، هرکاذـم  يارب  هک  دوب  یمالـسا  سنارفنک  لـک  ریبد  یطـش ، بیبح  ياـقآ  لوا  رفن  »
شـالت هک  دوب  دـنه  هجراـخ ي  ریزو  نواـعم  مود ، رفن  .دـشن  ربخ  رگید  یلو  دـنروایب  باوج  ناـشیا  دـش  رارق  میدرک  حرطم  یمقر 

 . (3) .دشن » يربخ  تفر و  یلو  میدرک  ثحب  مقر  يور  مه  ناشیا  اب  درک و  يدایز 

بقع اب  مهم  نیا  دوب و  قارع  تخادرپ  قارع و  یلامتحا  تادیدهت  عفد  يریگ ، میمصت  نامز  رد  ناریا  يارب  مهم  هلئـسم ي  نیاربانب ،
نیب يا و  هقطنم  نایماح  .دش  یم  نیمأت  ناریا  هب  تمارغ  تخادرپ  قارع و  ندوب  زواجتم  مالعا  ناریا و  كاخ  زا  قارع  لماک  ینیـشن 

هراـبرد اـت  دنتـشاد  دـیکأت  سب  شتآ  رب  لوا  مدـق  رد  دـندوب  گـنج  همادا ي  تروص  رد  مادـص  طوقـس  زا  نارگن  هک  قارع  یللملا 
؛ دنتـشاد تیـساسح  زواجتم  نییعت  رد  هکنیا  نمـض  .دـننک  لصاح  نانیمطا  ناریا  ياه  يزوریپ  شرتسگ  هب  ور  راهم  گنج و  فقوت 

هب مهم  نیا  ماجنا  اریز 

193 ص :

صص نارهت ، ، 1378 لوا ، پاچ  ین ، رشن  یناجنسفر ، یمشاه  اب  وگو  تفگ  اه ، تحلصم  اه و  تقیقح  يریفـس ، دوعـسم  . 490 - 1
89 و 90.

ص 9. ، 1379  / 11  / 10 هرامش 93 ، ناگدازآ ، رصع  همانزور ي  ير ، رهش  رد  يدجسم  رد  ینارنخس  ییاضر ، نسحم  . 491 - 2
.1379  / 4  / 27 نویزیولت ، لوا  هکبش ي  گنج ، ياه  هتفگان  همانرب ي  یتیالو  ربکا  یلع  . 492 - 3
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رب هوـالع  .دـش  یم  بجوم  ار  یثعب  میژر  یـشاپورف  ـالامتحا  قارع و  رد  لزلزت  دوب و  قارع  رب  ناریا  یـسایس  يزوریپ  مـالعا  ياـنعم 
نیا زیمآزواجت  تسایـس  شریذپ  هلزنم ي  هب  قارع  ندوب  زواجتم  مالعا  دـندوب و  میهـس  قارع  زواجت  رد  گرزب  ياه  تردـق  ناریا ،

.دندرک یم  بانتجا  نآ  شریذپ  زا  اذل  دوب ، ناریا  یمالسا  يروهمج  هیلع  ياهروشک 

تـسد دـیدج  یتیعقوم  هب  يزاسزاب  هلحرم ي  رد  ناریا  هک  دـشابن  ینازیم  هب  یتخادرپ  غلبم  الوا  دـندوب  لـیام  تمارغ  تخادرپ  يارب 
هب ایناث ، .دنامب  یقاب  فیعض  ریگرد و  گنج  تاراسخ  يزاسزاب  ياه  هنیزه  ربارب  رد  نانچمه  ناریا  دندرک  یم  شالت  نیاربانب  دبای ؛

دنتـشاد دیکأت  يراکمه  ياروش  ياهروشک  لیلد  نیمه  هب  .دندرک  هجوت  دوب  ناریا  هدننک ي  لداعتم  تردـق  رد  هک  قارع  يزاسزاب 
میسقت قارع  ناریا و  نایم  بسانت  هب  دندرک و  یم  نیمأت  فلتخم  ياهروشک  ار  نآ  لوپ  هک  دوش  لیکشت  كرتشم  قودنص  کی  هک 

.دش یم 

رهـشمرخ حـتف  زا  سپ  ار  گنج  نادـقتنم ، رظن  ربانب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  رگا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  هک  یـشسرپ  لاـح 
ارچ هک  دـش  یمن  حرطم  شـسرپ  نیا  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گـنج  هـمادا ي  تـلع  زا  شـسرپ  ياـج  هـب  زورما  اـیآ  درک  یم  ماـمت 

نانچمه قارع  تشاد و  دوجو  مادـص  طوقـس  قارع و  تسکـش  لاـمتحا  دوب و  رترب  عضوم  رد  هک  یتیعـضو  رد  یمالـسا  يروهمج 
؟ دناسر نایاپ  هب  هنوگ  نیا  ار  گنج  تشاد  دوخ  لاغشا  رد  ار  ناریا  كاخ  زا  یشخب 

ناریا و هک  دوب  ینتبم  ضرف  نیا  رب  یقوقح  ظاحل  هب  قارع  ناریا و  يزاسزاب  يارب  تمارغ  تخادرپ  هک  درک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب 
تیوک هب  قارع  زواجت  ناریا و  اب  گنج  مامتا  زا  سپ  دوب و  زواجتم  قارع  هکنآ  لاح  دنتسه ، رـصقم  گنج  عورـش  رد  ود  ره  قارع 

امتح يزاسزاب  يارب  هنیزه  تخادرپ  كرتشم و  قودنص  لیکشت  نیا ، رب  هوالع  .درک  یفرعم  زواجتم  ار  قارع  للم  نامزاس  لک  ریبد 
اددـجم ات  درک  یم  هئارا  ار  اـه  هنیزه  شرازگ  دـیاب  ناریا  یتخادرپ  ره  ربارب  رد  هلحرم و  ره  رد  هک  نیا  هلمج  زا  تشاد ؛ ییاهدـمایپ 

يارب ایآ  .دنک  تفایرد  لوپ 

194 ص :
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 . (1) دوب ؟ ریذپ  ناکما  یتاعبت  نینچ  شریذپ  گنج  رد  زوریپ  فرط 

فقوت ای  همادا  يارب  يریگ  میمـصت  تیعـضو  کـیژتارتسا و  تاـظحالم  هب  يدازآ  تضهن  هژیو  هب  یـسایس  ياـه  هورگ  یهجوت  یب 
ياهدمایپ هب  هجوت  نودب  یتیعـضو و  ره  تحت  اه  هورگ  نیا  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  روصت  نیا  جـیاتن ، ساسارب  تواضق  گنج و 

هرابرد ي تضهن  عضاوم  دقن  رد  يدازآ  تضهن  ناسـسؤم  زا  ینابیـش  سابع  رتکد  تاراهظا  .دـنا  هتـشاد  دـیکأت  گنج  مامتا  رب  نآ 
: دیوگ یم  ناشیا  تسانعم  نیمه  هدننک ي  نایب  گنج 

همین ار  قارع  اب  گنج  هک  دندوب  دقتعم  اهنآ  .دوب  يدراوان  طلغ و  لالدتسا  رایـسب  ناگرزاب  سدنهم  لالدتـسا  الـصا  هک  گنج  رد  »
هدش عیاض  قوقح  قاقحا  نودب  گنج و  هدننک ي  عورـش  زواجتم و  فرط  ندش  نییعت  نودب  یتح  تلادع و  يارجا  نودـب  هراک و 

مه ام  رگا  دوب و  هتخانـش  تسرد  ار  مادص  ماما  هک  دش  مولعم  تیوک  هب  قارع  هلمح ي  زا  دـعب  هکنآ  لاح  مینک ، اهر  ناریا  تلم  ي 
یحطـس یلیخ  گنج ، هیـضق ي  رد  ناگرزاب  یلو  تسناد ، یم  لوا  زا  ار  مادـص  هیحور ي  ماـما  .درک  یمن  اـهر  وا  میدرک  یم  اـهر 

هک مه  تیوک  هب  قارع  هلمح ي  زا  دعب  دوب و  بالقنا  طوقـس  يارب  وا  زا  یناهج  تیامح  ثحب  دوبن  مادص  ثحب  .درک  یم  تواضق 
ندوب زواجتم  یتح  دش و  یمن  رارقرب  رادـیاپ  حلـص  نآ  هکنیا  رب  هوالع  .تسا  تسرد  الماک  مادـص  زا  ماما  تخانـش  دـندیمهف  همه 

 . (2) .دندوب » هدرکن  مالعا  اج  چیه  ار  قارع 

 . (3) دوب ؟ هچ  ناریا  ياه  هنیزگ  لخاد  هقطنم و  رب  مکاح  تیعضو  ناریا و  یماظن  رترب  تیعقوم  هب  هجوت  اب 

195 ص :

هب هراشا  اب  دش  ثحب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  مامتا  ترورـض  هرابرد ي  اریخا  هک  ییاه  ثحب  زا  سپ  یمـشاه  ياقآ  . 493 - 1
، دنداد ناشن  فلاخم  لمعلا  سکع  حلص  لامتحا  تاعیاش و  نیا  لباقم  رد  عقوم  نآ  هک  ییاهنآ  : » دیوگ یم  گنج  نادقتنم  نانخس 
: دـنتفگ ام  هب  باطخ  نایاقآ  هک  مدوب  سلجم  رد  عقوم  نآ  نم  .دنتـسه  گنج  همادا ي  اب  تفلاخم  یعدـم  نالا  هک  دنتـسه  یناـسک 
، ین هیرـشن  اه ، تحلـصم  اه و  تقیقح  يریفـس ، دوعـسم  « ) .دننک مامت  ار  گنج  دنهاوخ  یم  تسا و  هدروخ  ناشغامد  هب  رالد  يوب 

(. 89 صص 90 -  ، 1378
ص 76. هرامش 13 ، ناتسمز 1378 ، دقن ، باتک  همانلصف ي  اب  وگو  تفگ  ینابیش ، سابع  . 494 - 2

صص 248 ناتسمز 1378  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  هتـشون  تابث ، یبایزاب  گنج  باتک  کن : . 495 - 3
ات 251.
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رد نانچمه  یقارع  ياهورین  هک  یلاح  رد  یللملا و  نیب  ياـهراشف  رثا  رب  اـهنت  دوخ و  ياـه  هتـساوخ  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ناریا  - 1
هتشاد نآ  رب  یلرتنک  هنوگ  چیه  هکنآ  نودب  درک  یم  زاغآ  ار  قارع  اب  هرکاذم  سب ، شتآ  شریذپ  اب  دنتشاد ، روضح  یلاغشا  قطانم 

یم یتیعضو  ره  اب  گنج  همتاخ ي  ترورض  ساسارب  شور  نیا  .دنک  هدافتسا  دوخ  ياه  هتـساوخ  نیمأت  يارب  راشف  مرها  زا  ای  دشاب 
هکنیا نتفرگ  رظن  رد  اب  دوب ، ناریا  دوس  هب  گنج  لصف  لح و  يانعم  هب  لح  هار  نیا  باـختنا  اـیآ  هکنیا  اـما  دوش ، باـختنا  تسناوت 

.دوبن ینتفریذپ  دوب  گنج  زوریپ  فرط  ناریا 

یمن ار  وا  لح  هار  ناریا  هک  انعم  نیدـب  تشاد ؛ رارق  ناریا  يورارف  هک  دوب  يرگید  لح  هار  گنج  مامتا  نودـب  همـصاخم  كرت  - 2
اب هنیزگ  نیا  باختنا  .دـش  یم  رقتـسم  دوخ  زرم  رد  درک و  یم  يراددوخ  قارع  كاـخ  لـخاد  هب  دورو  زا  لاـح  نیع  رد  تفریذـپ ،

لاـبند هب  لاـح  نیع  رد  هدـش و  رقتـسم  بوکرـس  قطاـنم  تاـعافترا و  يور  تشاد و  راـیتخا  رد  ار  رهـش  تفن  قارع  هکنیا  هب  هجوت 
زا سپ  قارع  هکنیا  اـی  دیـسر  یم  ناـیاپ  هب  گـنج  شور  نیا  اـب  اـیآ  تشاد ؟ ییاـنعم  هچ  دوب  اوق  دـیدجت  يزاـسزاب و  يارب  تصرف 

رارقرب فرط  ود  نایم  یـسب  شتآ  هنوگ  چـیه  یقوقح  رظن  زا  هکنیا  نمـض  تفرگ ؟ یم  رـس  زا  ار  دوخ  تالمح  اددـجم  اوق  دـیدجت 
.تشاد دوجو  قارع  تازواجت  ددجم  يریگرس  زا  يارب  مزال  ياه  هناهب  دوب و  هدشن 

قارع یلاـمتحا  طوقـس  رطخ  درک و  یم  شودـخم  فـقوتم و  ار  قارع  رب  ناریا  يرترب  دـنور  هک  دوـب  نیا  لـح  هار  ود  ره  هجیتـن ي 
زا يریگولج  فدـه  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  لابند  هب  هک  هقطنم ، ياهروشک  زا  یخرب  اپورا و  اکیرما ، يارب  نیا  تفای و  یم  شهاک 

.دوب هنیزگ  نیرتهب   (1) دندوب ، مادص  طوقس 

: دـندوب رظن  نیا  رب  ینیمخ  ماما  .درک  باختنا  ناریا  هک  دوب  يرگید  لـح  هار  هنادنمتفارـش  حلـص  نیمأـت  فدـه  اـب  زواـجتم  هیبنت  - 3
یم مکح  قطنم  هکنیا  نمـض   » (2) تسین ؛» حلـص  سب و  شتآ  يانعم  هب  نیا  مینک  اـهر  ار  مرجم  رگا  میراد ، تردـق  اـم  هک  زورما  »

هک درک  تازاجم  يوحن  هب  دیاب  ار  هدش  هدنار  بقع  نمشد  دنک ،

196 ص :

ص 250. نامه ، . 496 - 1

ص 251. نامه ، . 497 - 2
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 . (1) .دنک » نوریب  رس  زا  ار  ددجم  مجاهت  لایخ  لاس  ياه  لاس  يارب 

تسا لاس  هد  هب  کیدزن  تسا ؟ یتسایـس  هچ  يواح  دننک  یم  لابند  مادص  هیلع  اهروشک  زا  یخرب  سیلگنا و  اکیرما و  زورما  هچنآ 
میرحت يزادـنارب و  ياه  تسایـس  یلو  دروخ  تسکـش  اکیرما  اب  گنج  رد  قارع  تسا و  هتـشذگ  تیوک  هب  قارع  زواـجت  ناـمز  زا 

هک تسا  یتیعـضو  داجیا  لاـبند  هب  زوریپ  فرط  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  .دوش  یم  ارجا  لاـبند و  ناـنچمه  یکـشوم  تـالمح  اـب  هارمه 
قطنم دوش ؟ تیبثت  مهارف و  حلص  يارب  طیارش  هلیسو  نیدب  ات  دنک  حالصا  ار  دوخ  راتفر  دیامن و  تخادرپ  ار  هنیزه  نیرتشیب  زواجتم 
یمن ار  نآ  اـه  تردـق  ریاـس  اـکیرما و  درک  یم  يریگیپ  ار  تسایـس  نیا  یمالـسا  يروهمج  هک  یناـمز  یلو  دـنک  یم  مکح  نینچ 

.دوب ناریا  یمالسا  يروهمج  يرترب  اب  هقطنم  رد  دیدج  تیعضو  يرارقرب  هلزنم ي  هب  ناریا  ياه  هتساوخ  شریذپ  اریز  دنتفریذپ ؛

نیا رگا  دوب ، حیحص  یلوصا  رظن  زا  تاظحالم  عیمج  اب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمـصت  دسر  یم  رظن  هب 
هشیر دشاب ، يریگ  میمصت  لصا  زا  رثأتم  هکنآ  زا  شیپ  دش ، رجنم  یسایس  ياه  هورگ  داقتنا  هب  رما  نیمه  دیـسرن و  هجیتن  هب  میمـصت 

میمـصت ربارب  رد  للم  نامزاس  شنکاو  نمـشد و  يرایـشوه  لامتحا  زا  ینارگن  .تشاد  ناـضمر  تاـیلمع  رد  نآ  يارجا  هوحن ي  رد 
حتف ياهدرواتسد  تایلمع  نیا  رد  یماکان  هجیتن ، رد  .دش  رجنم  هرصب  قرـش  هقطنم ي  رد  ناضمر  تایلمع  ماجنا  رد  لیجعت  هب  ناریا 

.تفرگ رارق  داقتنا  شسرپ و  دروم  يریگ  میمصت  لصا  گنج ، ندش  ینالوط  اب  درک و  فیعضت  ار  رهشمرخ 

؟ دش مامت  همانعطق ي 598  شریذپ  اب  هنوگ و  نیا  گنج  ارچ 

يرگید تاظحالم  زا  شسرپ  نیا  .دسر  یم  نایاپ  هب  تیاهن  رد  یگنج  ره  اریز  تسین ؛ فوطعم  نآ  عقاو  رد  گنج  نایاپ  زا  شسرپ 
نیا .تسا  رثأتم  دـسرب  نایاپ  نآ  رتسب  رد  گنج  تسناوت  یم  هک  يرگید ، عضو  اب  نآ  هسیاـقم ي  گـنج و  ناـیاپ  هوحن ي  هلمج  زا 

اب گنج  دوب  رارق  رگا  هک  دوش  یم  لالدتسا  هنوگ 

197 ص :

ص 10. ، 1378 هاپس ، گنج  یلاع  هرود ي  یناخیلع ، دمحا  همجرت  .تسین  زورفا  گنج  حالس  يورگ ، نیلاک  . 498 - 1
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یماظن تیعقوم  رییغت  نینچمه  دشن ؟ ماجنا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  هژیو  هب  نیا  زا  شیپ  مادـقا  نیا  ارچ  دریذـپ ، نایاپ  یـسایس  لح  هار 
همانعطق ارچ  هک  درک  حرطم  ار  لاؤس  نیا  نآ  بیوصت  زا  سپ  لاس  کی  همانعطق ي 598  شریذپ  گنج و  ینایاپ  ياه  هام  رد  ناریا 

؟ دشن هتفریذپ  هام 1366  ریت  رد  نآ  بیوصت  اب  نامزمه  ي 598 

هک یماهبا  گنج و  ینایاپ  ياه  هام  یماظن  تیعـضو  تسخن ، تسا ؛ زکرمتم  هلئـسم  ود  رب  موس  شـسرپ  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچ 
رد .دشاب  یم  همانعطق ي 598  شریذـپ  یـسایس و  لح  هار  اب  گـنج  هب  ندیـشخب  ناـیاپ  شور  يرگید  دراد و  دوجو  نآ  هب  تبـسن 

رییغت هب  گـنج  یناـیاپ  ياـه  هاـم  رد  هک  درک  یط  ار  يدـنور  هچ  گـنج  یماـظن  تـالوحت  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  هجیتن ،
؟ دش رجنم  قارع  دوس  هب  ناریا و  نایز  هب  یماظن  تیعضو 

تایلمع .دوب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  تیمها  اب  هقطنم  کی  هب  یبایتسد  فده  اب  یمجاهت و  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  ناریا  يژتارتسا 
دربهار دـیدج و  تالوحت  ریثأت  تحت  ناریا  رترب  تیعقوم  دیـسرن و  هجیتن  هب  یلو  دـش  ماجنا  يژتارتسا  نیمه  بوچراچ  رد  ناـضمر 

.تفرگ رارق  ناریا  ياه  يزوریپ  راهم  يارب  شنایماح  قارع و 

شنایماح قارع و  لکشم  نیرت  مهم  روشک  نیا  یعافد  تاماکحتـسا  قارع و  یماظن  يورین  ندیبوک  مه  رد  اب  ناریا  یمجاهت  تردق 
اب ار  دوخ  تقفاوم  تیاهن  رد  یـشیاسرف ، یگنج  اب  ناریا  هک  دش  یم  لابند  فدـه  نیا  اب  دوب و  تیولوا  رد  نآ  فقوت  نیاربانب ، .دوب 

.دیامن مالعا  گنج  مامتا 

نمـض .داد  رییغت  قارع  دوس  هب  ار  یماظن  نزاوت  اجیردت  دش ، یم  روشک  نیا  زا  هک  ییاه  تیامح  ریاس  قارع و  یماظن  ناوت  شیازفا 
يژتارتسا هک  یلاـح  رد  قارع   (1) تسا ، دـنمزاین  يرتشیب  یماظن  ناوت  هب  یعفادـت  يژتارتسا  اب  هسیاقم  رد  یمجاـهت  يژتارتسا  هکنیا 

ار ایرد  اوه و  رد  مجاهت  تسایس  درک و  ذاختا  ار  نیمز  رب  قلطم  عافد  يژتارتسا  دوب و  رترب  ناریا  زا  تشاد ، یعفادت 

198 ص :

.18 صص 19 -  نامه  . 499 - 1
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یمجاهت تردق  یعافد ، عضاوم  ندـش  ریگ  نیمز  اب  قارع  دوب ، هدـش  ببـس  ناریا  ياهورین  هیحور ي  لاح ، نیع  رد  .درک  یم  لابند 
رد یقارع  ياهورین  يریذپ  بیسآ  نازیم  هکنآ  تسخن ، تشاد ؛ قارع  يارب  یـساسا  زایتما  ود  یماظن  يرترب  .دهدب  تسد  زا  ار  دوخ 

یماظن ياوق  يزوریپ  بسک  زا  عنام  قارع  يرترب  تاـیلمع  کـی  تشونرـس  نییعت  يارب  تیاـهن  رد  دوب و  مک  ناریا  تاـمجاهت  ربارب 
یم زاب  ار  دوخ  هیلوا ي  ماجـسنا  دش و  یم  يزاسزاب  تعرـس  هب  قارع ، شترا  هب  هدش  هدراو  تاراسخ  نیا ، رب  هوالع  .دـش  یم  ناریا 

.دش مامت  قارع  دوس  هب  تدمزارد  رد  رما  نیمه  تشاد و  زاین  نامز  هب  ناریا  ياهورین  ياوق  دیدجت  هک  یلاح  رد  تفای ،

يزاس یثنخ  يارب  راشف  شیازفا  هب  ایرد  اوه و  رد  قارع  یمجاـهت  تردـق  یلو  درک ، رییغت  ناریا  دوس  هب  یماـظن  نزاوت  واـف  حـتف  اـب 
حتف زا  سپ  هلصافالب  رگا  دش  لصاح  واف  رد  هچنآ  .دشاب  نآ  ياهدرواتسد  زا  رتشیب  يزوریپ  ره  هنیزه ي  ات  دش  رجنم  ناریا  يزوریپ 
هنیمز رد  قارع  يرترب  يزوریپ و  نیا  هب  یبایتسد  رد  ریخأت  یلو  تفای ، یم  رییغت  گنج  تشونرس  اعطق  دوب  هدمآ  تسد  هب  رهـشمرخ 

.دش گنج  رد  يدج  یلوحت  زا  عنام  تاظحالم ، ریاس  فلتخم و  ياه 

یماظن ناوت  ماـمت  يـالبرک 5  تاـیلمع  يارجا  اـب  نآ  همادا ي  يالبرک 4 و  تایلمع  يارجا  اب  گـنج  تشونرـس  نییعت  يارب  شـالت 
لاـس 1366 رد  .تفاـی (1)  شیازفا  قارع  یماـظن  ناوـت  تفر  لـیلحت  ناریا  یماـظن  ياوـق  هـک  يا  هـطقن  رد  درک و  فرـص  ار  ناریا 

اکیرمآ ناریا و  يریگرد  هب  سراـف  جـیلخ  رد  گـنج  شرتسگ  لاـس  نیمه  رد  دیـسر و  تسب  نب  بونج  رد  ناریا  یماـظن  يژتارتسا 
زا ار  روشک  نیا  يژتارتسا  قارع  شترا  يزاسزاب  رب  هوالع  ات  داد  رارق  قارع  رایتخا  رد  ار  یبسانم  تصرف  تـالوحت  نیا  دـش و  رجنم 

يراذگ هیامرـس  هجیتن ي  رد  تالوحت  اهدادـخر و  نیا  زا  رثأتم  عقاو  رد  لاس 1367  رد  یماظن  تالوحت  .دهد  رییغت  دنفآ  هب  دـنفادپ 
 . .دوب (2) اه  سور  يراشتسم  کمک  اب  روشک  نیا  يژتارتسا  رییغت  لاس 1366 و  هژیو  هب  لبق  ياه  لاس  رد  قارع 

ار اه  گنج  رد  لومعم  هنامصخ  ياه  يژتارتسا  زا  هجو  هس  كاوتول  دراودا 
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ای هدـش  نییعت  فادـها  همه ي  هک  تسا  نیا  تسا ، يژتارتسا  کی  ریثأت  دـح  نیرتـالاب  هک  لوا  هجو  يو  رظن  زا  .دـهد  یم  حیـضوت 
نمـشد رگا  دروآ و  یم  هارمه  هب  يزوریپ  دـشاب  قفوم  يژتارتسا  نیا  رگا  .دروخب  تسکـش  الماک  نمـشد  زا  ای  دـبای  ققحت  يزوریپ 

لمع هخرچ ي  رد  هک  انعم  نیدب  .دشاب  یم  يژتارتسا  مود  هجو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  ياه  يژتارتسا  زا  راچان  هب  دـنک ، هلباقم 
تیهام ینعی  موس  تلاح  دناوت  یم  هلحرم  نیا  موادـت  دـننک و  یم  یثنخ  ار  رگیدـکی  فادـها  يژتارتسا و  نیفرط ، لمعلا ، سکع  و 

شیپ موس ، تلاح  رد  .تشاد (1)  دهاوخ  هارمه  هب  یکانرطخ  جیاتن  يروابان  جوا  رد  هک  دشاب  هتـشاد  لابند  هب  ار  يژتارتسا  ضقانتم 
رد یماظن  ياهدادخر  دسر  یم  رظن  هب  حیـضوت  نیا  اب  .دبای  یم  شیازفا  يدعاصت  گنج  هنماد ي  تسا و  راوشد  يا  هزادـنا  ات  ینیب 
رد ناهگان  دوب  ناریا  اب  يرترب  لاس  شـش  یط  هک  یلاح  رد  تسا ، كرد  لباق  موهفم  نآ  مامتا  هوحن ي  گـنج و  ناـیاپ  ياـه  هاـم 

.درک رییغت  قارع  دوس  هب  ناریا و  نایز  هب  عاضوا  هام  جنپ  زا  رتمک  هلصاف 

هنزاوم يا  هرظتنمریغ  وحن  هب  هک  دوب  گنج  ینایاپ  ياه  هام  رد  یماظن  تالوحت  زا  رثأتم  اـساسا  ناریا  يوس  زا  همانعطق 598  شریذپ 
ریثأت گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  عضوم  رییغت  رد  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  عوضوم  نیا  .داد  رییغت  قارع  دوس  هب  ناریا و  ناـیز  هب  ار 

.تشاذگ رثا  رب  زین  گنج  نایاپ  هوحن ي  هرابرد ي  شسرپ  ندرک  حرطم  رد  تشاد 

رد دوب  ناریا  تامجاهت  ربارب  رد  قارع  ظفح  ناریا و  تامجاهت  راهم  يزاس و  یثنخ  شنایماح  قارع و  تسایس  تیهام  هکنیا  هب  رظن 
ینالوط رد  يا  هزادـنا  ات  تسایـس  نیمه  دـندرک و  یم  يراددوخ  نآ  هب  زایتما  هئارا ي  ناریا و  يرترب  شریذـپ  زا  وحن  ره  هب  هجیتن ،

گنج هب  ندیـشخب  نایاپ  يارب  تسناوت  یم  روشک  نیا  نتخاس  دـعاقتم  ناریا و  هب  نداد  زایتما  هک  یلاح  رد  دوب  رثؤم  گـنج  ندـش 
در یلو  تفریذـپن  امـسر  ار  همانعطق  ناریا  .تشاد  لابند  هب  ار  ناریا  تبثم  شنکاو  همانعطق ي 598  بیوصت  هک  نانچ  دـیامن  کمک 

المع درکن و 
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نکمم ار  نآ  ندـش  ارجا  همانعطق ، ياهدـنب  ییاج  هباج  يارب  ینز  هناچ  رب  هوالع  ات  درک  زاغآ  ار  للم  نامزاس  لک  ریبد  اب  يراـکمه 
، اهنت دـش و  مهارف  نآ  يارجا  ناکما  تفریذـپ  ار  همانعطق ي 598  ناریا  هکنآ  ضحم  هب  هک  دوب  نیا  يراـکمه  نیا  لـصاح  .دزاـس 

.تخادنا ریخأت  هب  ار  نآ  يارجا  ناریا  هب  ددجم  هلمح ي  همانعطق و  شریذپ  رد  قارع  دیدرت 

نایاپ هوحن ي  زا  شـسرپ  داعبا  دـناوت  یم  رـصتخم  تروص  هب  دـش  نایب  یـسایس  یماـظن و  تـالوحت  بوچراـچ  رد  هک  یتاحیـضوت 
نآ شریذپ  هب  لاس 1366  رد  همانعطق ي 598  رودص  اب  هلصافالب  ناریا  رگا  املـسم  .دزاس  نشور  ار  همانعطق 598  شریذپ  گنج و 
نیا زا  شیپ  ارچ  هک  دش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اددـجم  هکلب  دـش ، یمن  حرطم  یـشسرپ  هک  دوبن  انعم  نادـب  زاب  دـیزرو ، یم  تردابم 

هظفاح ي رد  ار  بالقنا  گنج و  خیرات  زا  یشخب  زورما  گنج  هنحـص ي  یماظن  یـسایس -  ياه  تیعقاو  دشن ؟ ماجنا  یمادقا  نینچ 
تیعـضو نیا  تسا و  هارمه  داقتنا  اب  عونتم و  تامیمـصت  ثداوح و  نیا  هب  تبـسن  تواضق  تسا ، هدناسر  تبث  هب  تلم  نیا  یخیرات 

یگتـسویپ مه  هب  زا  رثأتم  اساسا  قارع  ناریا و  گنج  لئاسم  یگدـیچیپ  .تشاد  دـهاوخ  همادا  نانچمه  هدـنیآ  ياه  لاس  ات  ـالامتحا 
نآ ندـیزگرب  اب  هک  تشاد  دوجو  يرگید  ياه  لـح  هار  اـیآ  هک  دراد  دوجو  شـسرپ  نیا  لاـح ، نیع  رد  .تسا  بـالقنا  اـب  گـنج 

یلیلد ره  هب  هچنآ  نییبت  یـسررب و  دـسر  یم  رظن  هب  دـمآ ؟ یمن  نایم  هب  یـشسرپ  رگید  ایآ  تروص  نیا  رد  دـیامن و  رییغت  تیعـضو 
صخـشمان مهبم و  نآ  ياهدـمایپ  دـش  یم  رگا  دـشن و  باختنا  هک  يرگید  ياه  لح  هار  یـسررب  اب  هسیاـقم  رد  تسا  هتفرگ  ماـجنا 

قیاقح زا  یـشخب  ات  دریگ  رارق  ناریا  فیرـش  تلم  رایتخا  رد  دوش و  یـسررب  دـقن و  هناگادـج  .دـشاب  یم  يرت  بساـنم  شور  تسا 
.دوش نشور  هدنیآ  ياه  لسن  يارب  ناریا  خیرات 
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لقع هیاپ  رب  يا  هسامح 

رویرهش 1381. هرامش 30،81  هتفه ،» باتک   » هیرشن اب  باتک  هدنسیون  هبحاصم 

ندـش یهت  بجوم  ار  نآ  ارچ  ییاعدا ، نینچ  تحـص  ضرف  اب  دـیناد  یم  گنج  يداقتنا  نامتفگ  ار  هعماـج  زورما  ناـمتفگ  امـش  - 
؟ دیناد یم  سفن  هب  دامتعا  زا  مدرم 

نآ رب  یـسایس  تاظحالم  هک  نیا  یکی  .دراد  لاکـشا  دنچ  اساسا  نامتفگ  نیا  .تسا  نیمه  نامتفگ  هنوگ  نیا  ياه  ینارگن  زا  یکی 
دوش یمن  حرطم  ثحب  نیا  سدـقم  عافد  هتفه ي  مایا  نیمه  رد  الثم  ...و  یتینما  تاظحالم  اـی  یگنهرف  تاـظحالم  هن  تسا ، مکاـح 

رب یسایس  تاظحالم  یتقو  .دوش  یم  مرگ  اه  فرح  نیا  رونت  دنتسه ، یـصاخ  جیاتن  لابند  هب  یـسایس  ياه  هورگ  هک  یعقاوم  رد  اما 
دیدهت ضرعم  رد  نانچمه  هدنیآ  ههد  کی  ات  لقادـح  هک  ام  يارب  مرظن  هب  دوب و  دـهاوخن  هبناج  همه  رگید  دـش  بلاغ  نامتفگ  نیا 

دـنیب و یم  دـقن  شـسرپ و  دروم  ار  شگنج  هک  يا  هعماج  .دـنک  یم  فیعـض  ار  مدرم  هدارا  نوچ  دوب ، دـهاوخ  راب  نارـسخ  میتسه 
.دریگ یمن  لکش  وا  رد  عافد  هدارا  رگید  دریگ ، یم  رارق  یسایس  تاشقانم  تسد  هچیزاب  گنج  نیا  هک  دنک  یم  هظحالم 

؟ دیتسه دقن  ترورض  رکنم  امش  سپ  - 

عافد رما  رد  هبرجت  بسک  يارب  اقافتا  يرورض و  تسا و  بوخ  یلیخ  دشاب ، هرـسان  زا  هرـس  زیمت  يارب  شدوخ و  يانعم  رد  دقن  رگا 
ادهـش و یتح  هک  تسا  هنانکـشراتخاس  دقن  ام  لکـشم  .تسین  دقن  نیا  ام  لکـشم  .میراد  زاین  دقن  نیا  هب  هدنیآ  تادـیدهت  ربارب  رد 

یم ار  نیا  دوش ، یم  لمع  تینالقع  زا  رتارف  نآ ] رد   ] ینعی داد  نوخ  ینامرآ  يارب  هعماج  یتقو  .درب  یم  لاؤس  ریز  زین  ار  اهنآ  راتفر 
.درک دقن  ار  نآ  دوش  یمن  اما  درک ؛ یقطنم  فیرعت  یهدنامزاس و  درک ، حالصا  دوش 

نم رظن  هب  .دراد  هشیدـنا  رد  مه  يا  هشیر  شلمع  زا  هتـشذگ  گـنج ، سپ  دـننک ، یم  يزادرپ  هیرظن  گـنج  دروـم  رد  ناـفوسلیف  - 
! لمع هن  تسا و  هشیدنا  دقن  رتشیب  دریگ  یم  تروص  هک  يدقن 

هب لمع  نوچ  .تسا  لمع  نامه  نیا  دینک  یم  ثحب  اه  يریگ  میمصت  هرابرد ي  امش  یتقو 

202 ص :

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 219 

http://www.ghaemiyeh.com


ینابم رد  هشیر  لامعا ، نیا  همه  هتبلا  .یماظن  تیلاعف  لمع  یماظن و  یحارط  لمع  يریگ ، میمصت  لمع  .تسین  حالـس  کیزیف  ینعم 
.ار هشیدنا  ینابم  ای  دننک  یم  دقن  ار  هشیدنا  هک  دنرب  یمن  راک  هب  تحارص  نادقتنم  مرظن  هب  اما  دنراد  يرظن 

ار لمع  نیا  ام  ای  دنادرگزاب ؟ بقع  هب  ار  هثداح  نیا  دنک و  هذخاؤم  ار  ادهـش  دقن ، ماقم  رد  الثم  دناوت  یم  یـسک  امـش  رظن  هب  ایآ  - 
؟ مینک یسررب  میناوت  یم  طقف 

رد میدـقتعم  ام  .تسا  هتفرگ  لکـش  هعماج  رد  يداقتنا  ناـمتفگ  ارچ  هک  مینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  شـسرپ  نیا  زا  لـبقام  دـیاش 
نیا رد  رگا  .دـنک  فیرعت  هراـبود  عوضوم  نآ  اـب  ار  شدوخ  تبـسن  دـهاوخ  یم  هعماـج  دوش ، یم  داـجیا  شـسرپ  یعوضوم  دروـم 

هعماـج تشاد و  میهاوخن  لـئاسم  زا  مادـک  چـیه  تاـبثا  يارب  ییاـنبم  دور و  یم  لاؤس  ریز  زیچ  همه  مینک  ینکـش  هدولاـش  شـسرپ 
دیدرت لزلزت و  ارچ  مینک ، هدامآ  مجسنم و  اکیرمآ  تادیدهت  ربارب  رد  ار  هماج  میهاوخ  یم  یتقو  الثم  .تشاد  دهاوخ  یفنم  شنکاو 

زا یکی  اما  دراد  دوجو  یفلتخم  لیالد  هتبلا  .تسا  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  تمظع  نآ  اب  گنج  کی  هک  يا  هعماج  دوش ؟ یم  داـجیا 
.تسا هتفرگ  تروص  هتشذگ  زا  هک  تسا  يدقن  عون  اهنآ 

.تسا هدشن  نییبت  بوخ  یلیخ  زورما  گنج ، هشیدنا  نآ  هک  مییوگب  دشاب  رتهب  دیاش  - 

، مرادن یلکـشم  گنج  دـقن  اب  نم  دـینیبب  .میا  هدرکن  نییبت  بوخ  ار  گنج  رد  هتفهن  تینالقع  ام  هک  تسا  نیمه  مه  نآ  زا  یـشخب 
.تسا دقن  نیا  عون  نم  لکشم 

ار نام  هشیدنا  میناوتب  رگا  ام  دنک و  یم  ادیپ  يرتشیب  ماود  ماوق و  دوش ، یم  هدیـشک  دقن  هب  هک  يا  هشیدنا  اساسا  دیرادن  لوبق  ایآ  - 
؟ میا هدرک  کمک  نآ  ماود  ماوق و  هب  میشکب ، دقن  هب  یناهج  ياه  كالم  اب 

؟ دوش یم  دقن  هنوگچ  هعماج ، رد  نالا  امش  دوخ  رظن  هب 

ات زونه  تسا و  گنج  هرابرد ي  يرگـشسرپ  اهنت  مینیب  یم  زورما  هچنآ  تسا ، هدیـسرن  گنج  دـقن  هب  زونه  ام  هعماـج  نم  رظن  هب  - 
.میراد هلصاف  دقن 

اعبط هک  دنتشاد  ار  شسرپ  نیا  یسایس  ياه  هورگ  زا  یضعب  .دوبن  حرطم  هعماج  حطـس  رد  هک  نونکات  اه  شـسرپ  نیا  بوخ ، یلیخ 
...زورما تشاد و  یسایس  تیهام  زین  ناشلاؤس 

؟ هدمآ اجک  زا  شسرپ  نیا  هک  تسا  مهم  اعقاو  ایآ  دیشخبب ! - 

هدـشن زاغآ  زورما  زا  هک  گنج  عوضوم  هب  هعماج  هاگن  .میفاکـشب  ار  نآ  هک  تسا  زاین  هعماج  تیعـضو  لیلحت  هیزجت و  يارب  اما  هن !
؟ دیرادن لوبق  ار  نیا  ایآ  .تشادن  دوجو  هعماج  رد  زورید  شسرپ ، نیا  میوگ  یم  نم  تسا ،

.رهشمرخ حتف  زا  دعب  گنج  فقوت  موزل  ثحب  لثم  دوب  حرطم  هعماج  رد  گنج  نامز  نامه  زا  تالاؤس  زا  یخرب  ریخ ، - 
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یم يرگنزاب  فقوت و  بجوم  لاؤس  اساسا  دـنک ؟ ادـیپ  همادا  گنج  دـشاب و  حرطم  هعماج  رد  یمهم  نیا  هب  لاؤس  تسا  نکمم  اـیآ 
.دوش
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؟ دنراد ار  شسرپ  نیا  زورما  دنا  هدرک  ظفح  ار  ههبج  زورید  هک  یناگدنمزر  زا  رفن  دنچ  هک  دیهدب  خساپ  شسرپ  نیا  هب  امش  - 

لاؤس رگا  نوچ  .درادـن  لاؤس  هدرک -  تیاـمح  نآ  زا  هچ  هدـیگنج و  ههبج  رد  هچ  لاـح  هداد -  ماـجنا  ار  گـنج  هک  یناـیرج  سپ 
.دراد ار  شسرپ  نیا  هک  هدمآ  دوجو  هب  ینایرج  کی  .داد  یمن  ماجنا  ار  راک  نیا  تشاد 

.دوش هداد  خساپ  نآ  هب  دیاب  دراد و  دوجو  لاؤس  نیا  تروص  ره  رد  - 

هنانکـش هدولاش  ار  نآ  میهاوخب  ام  رگا  هدـشن  نشور  تسرد  عوضوم  دوخ  هک  یتقو  لاح  میدیـسر ، یکرتشم  هطقن  هب  منک  یم  رکف 
لثم ار  هعماج  یعافد  تردـق  گنج  دروم  رد  دـقن  نیا  .میا  هدوزفا  نآ  تاماهبا  رب  میا و  هدرک  افج  عوضوم  قح  رد  میـشکب  دـقن  هب 

.دنک یم  لزلزتم  تسا  هدیگنج  لاس  تشه  هک  ار  یلسن  ینهذ  نوچ  دروخ ، یم  سوریو 

وگو تفگ  نیدـقتنم  دوخ  اب  میتفر و  یمن  دارفا  نیا  غارـس  هب  میتشادـن  يداقتعا  نیا  هب  رگا  مه  ام  .دـنراد  لوبق  همه  ار  یقطنم  دـقن 
یم ...و  رودزم  ییاکیرمآ و  لاربیل و  لـیبق  زا  ییاـه  شحف  نیدـقتنم  هب  دـنرادن  لوبق  ار  دـقن  نیا  هک  یـضعب  هچناـنچ  .میدرک  یمن 

.مینک روبع  هلحرم  نیا  زا  میناوت  یمن  گنج  رد  هتفهن  تینالقع  نییبت  اه و  شسرپ  نیا  نتفریذپ  نودب  ام  زورما  .دنهد 

.دنام یم  رادیاپ  مه  نآ  هسامح  مینک  نییبت  ار  نآ  تینالقع  ام  رگا  هک  هدوب  یلم  يرادیاپ  کی  هدوب ، هسامح  ام  گنج 

! دنک ادیپ  نآ  هرابرد ي  یفلتخم  ياه  هاگدید  دنک و  دقن  ار  گنج  تینالقع  هک  تسا  هعماج  قح  سپ  - 

.دنوش یم  بوسحم  گنج  زا  سپ  نارود  قیمع  یسایس  ياهدمایپ  زا  یشخب  همه  يداقتنا ، نامتفگ  اه و  شسرپ  نیا  .هلب 

یـسایس فادها  ذوفن  تحت  نامتفگ  نیا  هک  دـیراد  دـیکأت  اریز  هئطخت ، ای  دـیناد و  یم  هئطوت  ای  ار  يداقتنا  نامتفگ  امـش  الامتحا  - 
.تسا هتفرگ  لکش 

زین یلبق  لسن  هک  روطنامه  .درادن  عوضوم  هب  ار  یلبق  لسن  هاگن  هک  هدمآ  يدیدج  لسن  تسا ، یعیبط  نامتفگ  نیا  زا  یـشخب  دینیبب 
هاگدـید فالتخا  نیا  میدرگرب  بقع  هب  هک  ردـق  ره  تشادـن و  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  عوضوم  هب  ار  شدوخ  زا  شیپ  لسن  هاـگن 
فادـها هب  فوطعم  نامتفگ  نیا  رگدـیلوت  شخب  تسین ؛ نیا  گنج  هب  تبـسن  يداقتنا  نامتفگ  همه  اما  .دراد  دوجو  اه  لـسن  ناـیم 

الاح اما  دینک ! ادیپ  گنج  هرابرد  هلاقم  کی  دیتسناوت  رگا  دینک ، هاگن  ار  تاعوبطم  مامت  گنج  هتفه  نیمه  رد  امـش  .تسا  یـسایس 
گنج هک  میتشاذـگن  میدوب ، راک  سأر  ام  هک  ینامز  ات  دـنک  یم  اـعدا  اـه  هورگ  نیا  زا  یکی  ـالثم  هچ ؟ یـسایس  ياـه  تیعقوم  رد 

نآ هب  گنج  دندمآ  هک  نارگید  اما  .میتفرگ  یم  ار  نآ  ولج  وگو  تفگ  اب  میدوب  ام  رگا  دوش و  عورش 
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ام میدرگرب و  دـیاب  اـم  ـالاح  هک  دریگ  یم  هجیتن  نیا  زا  دـش و  ماـمت  زین  وحن  نآ  هب  درک و  ادـیپ  همادا  روط  نآ  دـش ، عورـش  لـکش 
.دراد یساسا  شقن  نآ  تیهام  دقن و  عون  رد  یسایس  ضارغا  هکلب  .میتسین  هجاوم  یملع  یسررب  کی  اب  ام  ینعی  .میراد  تیحالص 

؟ درادن دوجو  يداصتقا  تاعبت  ینعی  تسا ، یعامتجا  یسایس -  گنج  زا  تاعبت  هک  نیا  هب  دیراد  يا  هراشا  باتک  رد  - 

یگژیو یگنج  ره  دراد  هبلغ  یعاـمتجا  یـسایس -  هجو  مرظن  هب  اـما  .دراد  دوجو  زین  یماـظن  تاـعبت  هک  روطناـمه  دراد ، دوجو  ارچ 
، هدوب یعامتجا  یـسایس -  ياه  تیامح  تالوحت و  مدرم و  رب  یکتم  ام  گنج  نوچ  .دراد  ار  ناشدوخ  صاخ  تاعبت  صاخ و  ياه 

.ما هداد  رارق  دیکأت  دروم  صاخ  روط  هب  ار  هجو  نیا  نم 

.دروخ یم  مشچ  هب  زیچ  ره  زا  شیب  يداصتقا  تاعبت  زورما  اما  - 

نیا هب  ندیسر  يارب  اما  موشب  ثحب  نیا  دراو  میهاوخ  یمن  یلیخ  .تسا  از  لاغتشا  گنج  هک  دندقتعم  نازادرپ  هیرظن  زا  یضعب  هتبلا 
لکـش یعامتجا  یـسایس -  تالوحت  زا  سپ  مه  گنج  يداـقتنا  ناـمتفگ  رگید  فرط  زا  .ما  هدرک  هاـگن  رگید  ياـهروشک  هب  وگلا 

.مراد لوبق  مه  ار  امش  هتکن  هتبلا  ما و  هدش  زکرمتم  هجو  نیا  يور  رتشیب  یعیبط  روط  هب  اذل  تفرگ ،

نیا شریذـپ  ضرف  اـب  دـیا ، هدرک  ناونع  يداـصتقا  هعـسوت  رد  تسکـش  ار  گـنج  ياـه  شزرا  نیا  هب  ددـجم  عوـجر  تلع  امـش  - 
؟ تسا هتکن  نیمه  اهنت  اه  شزرا  هب  عوجر  یقیقح  تلع  ایآ  تسکش 

هعسوت راک  رد  تسکش  دزاس و  یم  مه  ار  شدوخ  گنهرف  لسن و  هعـسوت  هک  نیا  زا  تلفغ  يداصتقا و  هعـسوت  يور  تلود  زکرمت 
شخب اـعبط  دـننک ، يزاـسزاب  ار  هعماـج  هدرک و  عوجر  هتـشذگ  هب  دـنهاوخب  دوش و  داـجیا  نیلوئـسم  رد  ینارگن  یعون  دـش  ثعاـب 
هتـشاد دوجو  هعماج  رد  هک  دور  یم  ییوگلا  غارـس  هب  یعامتجا  یـسدنهم  يارب  دشاب و  زاسراک  دـناوت  یم  نآ  یـسامح  یـشزرا و 

فادها یعامتجا  یـسدنهم  رد  مه  درکیور  نیا  دوخ  هتبلا  .تسا  هلئـسم  نیا  زا  رثأتم  يا  هزادـنا  ات  گنج  هب  یـشزرا  درکیور  .تسا 
هب شنکاو  يداقتنا  نامتفگ  زا  یـشخب  .تسا  هتـشاد  مه  ییاه  باتزاب  هدـش و  يدـیدج  ياه  هورگ  داجیا  ثعاب  هک  هتـشاد  یـسایس 

.تسا گنج  هب  یشزرا  درکیور  نیمه 

تـسکش زا  ار  نآ  هعـسوت و  هب  دنک  کمک  یـسامح  حور  نآ  یبایزاب  رد  هعماج  ات  تسا  يرازبا  درکیور  کی  درکیور  نیا  سپ  - 
؟ دهد تاجن 

.ما هتشادن  اج  چیه  رد  ار  هن  ای  هدوب  يرازبا  هاگن  نیا  منک  تواضق  هک  نیا  اما  هدوب  نآ  رد  فده  نیا 

حیـضوت ناتدوخ  ار  دروم  نیا  افطل  دـیا -  هدرک  يراذـگ  مان  ددـجم  عوجر  هرود  تلفغ و  هرود  بیترت  هب  ار  گـنج  زا  سپ  نارود 
شومارف ار  شغاد  رترید  رادـغاد  تلم  اتدـعاق  تلم ، ای  تسا  نادرمتلود  يارب  اه  هرود  نیا  دـینکن -  طونم  نم  تشادرب  هب  دـیهد و 

؟ دنک یم 
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.ددرگ یمرب  نادرمتلود  اتدعاق  سپ  ما  هتشاد  هجوت  يراذگتسایس  عجرم  هب  رتشیب  نوچ  اما  ما  هدرکن  ار  هجوت  نیا  افاصنا  نم 

دییامرفب دیناوت  یم  دندش ، یـسایس  دعب  دـندوب و  یعامتجا  یگنهرف و  ادـتبا  هک  دور  یم  ییاه  هورگ  زا  يرکذ  باتک  همدـقم  رد  - 
؟ دنتشاد ار  یگژیو  نیا  اه  هورگ  مادک 

هب یـشزرا  درکیور  گنج ، ياه  شزرا  هب  تبـسن  رطاخ  هغدـغد  گـنج و  رد  روضح  هقباـس  لـیلد  هب  ادـتبا  هک  ییاـه  هورگ  نیمه 
اهدعب اما  دـندمآ  یگنهرف  درکیور  اب  ادـتبا  اه  نیا  .دـندرک  یم  یفرعم  هدـنیامن  تاباختنا  رد  الثم  یتدـم  زا  دـعب  اما  دنتـشاد  گنج 

.تفرگ لکش  نایرج  نیمه  یسایس  ضارغا  هب  شنکاو  رد  يداقتنا  نامتفگ  درک و  هبلغ  ناشیا  رب  یسایس  ضارغا 

؟ تسا يدص  رفص و  هاگن  دوجو  ینعم  هب  نیا  ایآ  تسا ، هناگود  امش  تامیسقت  رتشیب  - 

.دوش یم  لصتم  لباقم  فیط  هب  تیاهن  رد  دوش و  یم  عورش  ییاج  کی  زا  هک  منیب  یم  فیط  تروص  هب  ار  تانایرج  نیا  نم 

هاگن عوضوم  هب  دوخ  هیواز  قفا  نیا  رد  سک  ره  اما  تسا  دـحاو  شرگن  کی  گنج  هب  تبـسن  اه  شرگن  همه  هک  دـیدقتعم  سپ  - 
.دنک یم 

اب میناوتب  هک  میتسین  فرط  هدـش  مامت  هدـیدپ  کی  اب  ام  نوچ  شنایاپ  هطقن  هن  تسا و  ثحب  نیا  زاـغآ  هطقن  اـه  فرح  نیا  هتبلا  هلب !
.میراذگب رس  تشپ  ار  هلئسم  یعطق  تواضق 

! دیا هدرک  یفرعم  یفنم  ار  شرگن  ود  ره  هتبلا  و  - 

زا جراـخ  لـعفنمریغ و  دـیدج  شرگن  هب  اـم  .ار  يداـقتنا  شرگن  هن  مراد و  لوـبق  ییاـهنت  هـب  ار  یـشزرا  یـسامح -  شرگن  هـن  نـم 
هب ور  یشزرا  شرگن  يژرنا  هک  یلاح  رد  مینک  نییبت  ار  هیرظن  نیا  میتسناوتن  زونه  ام  .میراد  زاین  گنج  دروم  رد  یسایس  تاظحالم 

یـسایس تاشقانم  رتسب  رد  یـشزرا و  درکیور  اب  شلاچ  رد  هدـشن و  نییبت  شقطنم  هک  نیا  لیلد  مه  يداقتنا  نامتفگ  تسا و  ناـیاپ 
رارق يا  هتـساوخان  ریـسم  رد  ار  ام  تالاعفنا  لعف و  ثداوح و  نیا  هک  نیا  زا  لبق  ات  دیاب  .دیوگ  یم  هچ  هک  تسین  مولعم  هتفرگ  رارق 
میهد خساپ  تسرد  شسرپ  نیا  هب  رگا  درک »؟ دروخرب  دیاب  هنوگچ  گنج  اب  گنج  زا  سپ   » هک میهدب  باوج  شسرپ  نیا  هب  دهد ،

درکیور اـیآ  هن و  اـی  هدوب  تسرد  هک  میهد  رارق  یباـیزرا  دروم  مه  ار  گـنج  زا  سپ  گـنج  هب  یـشزرا  درکیور  میناوـت  یم  یتـح 
.تشاد ناوت  یمن  گنج  هب  يرگید 

ار زورما  هبرجت  رگا  دـنیوگ  یم  نالوئـسم  یخرب  مینیب  یم  هک  یلاح  رد  دـیراد  يدایز  دـیکأت  گنج  يزیر  همانرب  تینـالقع و  رب  - 
؟ میدش یمن  گنج  دراو  میتشاد 

يزودنا هبرجت  .هدـشن  هئارا  تینالقع  نآ  اما  هدـش  غیلبت  هسامح  نیا  تسا ، یـسامح  شروهظ  اما  تسا  ینالقع  رما  کی  اتاذ  گنج 
.تینالقع ندرک  يوق  ینعی  هچ ؟ ینعی 

؟ هدوب فعض  راچد  هرود  نآ  رد  ام  تینالقع  سپ 
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شا ینامز  هرود  اب  ار  تینـالقع  نیا  دـیاب  لـصا  رد  .تشاد  دـهاوخ  فعـض  رگید  لاـس  تسیب  هب  تبـسن  زورما ]  ] هک روطناـمه  هلب !
.دیجنس

؟ دنک یم  دقن  ار  دارفا  لقع  دیاش  زین  يداقتنا  نامتفگ  دارفا ، لقع  هن  تسا و  لماک  میلس  لقع  ینعم  هب  تینالقع  اما  - 

.نآ عون  هب  میراد و  داقتنا  نامتفگ  نیا  فادها  هب  ام 

؟ مینیزگرب نامدوخ  يارب  ار  تردق  نیا  اب  ینمشد  ام  هک  دوب  مزال  ایآ  دوب و  اکیرمآ  لماع  قارع  ایآ  - 

ناونع هب  ار  شدوخ  اکیرمآ  هکلب  میدرکن  باختنا  نمـشد  ناونع  هب  ار  اکیرمآ  اـم  .مدـقتعم  قارع  اـکیرمآ و  عفاـنم  ییوسمه  هب  نم 
.تسا هدرک  لیمحت  ام  رب  نمشد 

دصق هب  ییاه  تکرح  هن  دیناد و  یم  شیاه  هزومآ  ساسارب  یتکرح  ار  گنج  نامز  رد  ردص  ینب  تامادقا  امش  منک  یم  ساسحا  - 
؟ تنایخ

هک دربـب  شیپ  ار  گـنج  تساوخ  یم  شدوخ  یـسایس  رکفت  شترا و  یعاـفد  نیرتـکد  ساـسارب  ردـص  ینب  هک  تسا  نیا  مروـظنم 
.تشادن دامتعا  مه  مدرم  مه  شقن  هب  تشادن و  یهجوت  ماما  ياهرظن  هب  ردص  ینب  .دروخ  تسکش  تسناوتن و 

يژرنا زا  نتـساک  بجوم  روهظ  نیا  ایآ  .دیـسر » روهظ  هب  مدرم  یبالقنا  هتفهن  يژرنا  گنج  اب   » هک دییوگ  یم  باتک  زا  ییاج  رد  - 
؟ دشن

نیمه قارع  هتبلا  .دسرب  نایاپ  هب  لکش  نآ  هب  گنج  هک  دش  ثعاب  مه  رطاخ  نیمه  هب  .دش  مامت  ابیرقت  دیـسر و  روهظ  هب  يژرنا  نیا 
.داد لکش  ار  تمواقم  یمدرم  يورین  نیمه  زا  هدافتسا  اب  مه  ماما  درک و  هلمح  ام  هب  هک  هدوب  هدیدن  ار  ورین 

؟ درک وجو  تسج  دیاب  لسن  مادک  رد  ار  تیوه  نیا  دیناد ، یم  دیدج  تیوه  کی  زاغآ  ار  گنج  امش  - 

.هدرک گنج  لسن  نامه  رد 

؟ تسا یعطقم  تیوه  نیا  سپ  - 

میهافم و نیا  تشونرـس  دسرن  هجیتن  هب  یعامتجا  تالوحت  نارود  نیا  ات  میتسه و  تانایرج  نیا  رتسب  رد  مه  موس  ههد  ات  ام  مرظن  هب 
.دوش یمن  صخشم  اه  ثحب  نیا 

اهنآ هن - ؟ ای  منک  هدافتسا  حالطصا  نیا  زا  مراد  هزاجا  مناد  یمن  دیا -  هدیدن  ار  لاس 2000  نایجیسب  نات  ینادیم  قیقحت  رد  ارچ  - 
؟ دنرادن هتشذگ  زا  مه  یعالطا  اما  دنرادن  یلاؤس  گنج  هرابرد  ارهاظ 

لوبق ار  هتـشذگ  مینک  یم  رکف  هک  میا  هتـشاذگ  یناـسک  يارب  ار  ناـم  يژرنا  اـم  نوچ  .تسا  تلفغ  دروـم  هک  تسا  یثـحب  مه  نیا 
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.میا هدرک  شومارف  ار  اه  نیا  دنرادن و 

فاکش نیا  ناینیـشیپ  لسن  دندرک و  بالقنا  هک  یناناوج  نایم  رگم  .دیراد  يدایز  رایـسب  دیکأت  اه  لسن  نیب  فاکـش  يارب  ارهاظ  - 
تفگ رگیدکی  اب  دنناوت  یمن  یتح  لسن  ود  نیا  هک  دنک  یم  زاب  ناهد  ردـقچ  فاکـش  نیا  ههد  کی  یط  رد  رگم  تشادـن و  دوجو 

؟ دننک وگو 

 - یسایس ياه  تیعقاو  هب  طوبرم  هکلب  تسین  لسن  دوخ  هب  طوبرم  اه  لسن  نیب  فاکش 
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اهنآ نایم  رد  بالقنا  مان  هب  يا  هدیدپ  اریز  تسا ، قیمع  رایسب  بالقنا  زا  دعب  لبق و  لسن  نیب  فاکـش  الثم  .تسا  لسن  ره  یعامتجا 
هک یلسن  يداصتقا ؛ یسایس و  تالوحت  زا  رپ  ههد  کی  دراد و  دوخ  رد  ار  گنج  بالقنا و  ههد  کی  دینک  روصت  الاح  .دراد  دوجو 

.دراد يدایز  هلصاف  شدوخ  زا  دعب  لبق و  ياه  لسن  اب  دنیب  یم  هثداح  همه  نیا  ههد  ود  رد 

يروالد تسکـش و  يزوریپ و  نازیم  ساسارب  هتفرگ  تروص  هتـشذگ  ياه  هدـس  رد  هک  ییاه  گنج  هب  تبـسن  اـم  شرگن  زورما  - 
؟ داتفا دهاوخ  قافتا  نیا  مه  ام  گنج  يارب  ایآ  .تساهنآ 

خیرات رد  تیـصخش  دص  يا  هرود  رد  امـش  .مینک  یم  تکرح  تیلک  کی  تمـس  هب  میریگ  یم  هلـصاف  یخیرات  ثداوح  زا  ردق  ره 
تـسا روط  نیمه  مه  نآ  میهافم  .دنام  یم  یقاب  تیـصخش  جنپ  الثم  تیاهن  رد  میریگ  یم  هلـصاف  نآ  زا  یتقو  اما  دـینیب  یم  بالقنا 

کی نوچ  اما  دـتفا  یم  قافتا  نیمه  مه  اـم  گـنج  دروم  رد  .دـننام  یم  یقاـب  یلک  میهاـفم  کـی  دـنور و  یم  راـنک  تاـیئزج  ینعی 
یقاب گنج  نیا  هتسجرب  ياه  هجو  ناونع  هب  تیمولظم  هسامح و  زا  یبیکرت  مرظن  هب  تسا  هدرک  هولج  گنج  نیا  نورد  رد  تقیقح 

.دنام دهاوخ 

.دیناد یم  یحور  ریثأت  فیعضت  بجوم  ار  نآ  رگید  يوس  زا  دیراد و  تینالقع  رب  دیکأت  فرط  کی  زا  امش  - 

هب ار  هثداح  کی  ام  یتقو  هک  نیا  یکی  تفرگ : رظن  رد  ار  عوضوم  دنچ  نیا  دیاب  اما  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ضقانت  نآ  رهاظ  رد  دـیاش 
یفطاع و دروخرب  طقف  گـنج  اـب  دـیاب  اـم  رگید  فرط  زا  .دوش  یم  هتـساک  نآ  یفطاـع  راـب  زا  مینک  یم  یـسررب  ینـالقع  تروص 

یمن مه  ار  تاـساسحا  یتـح  رگید  مینکن  لـیلحت  هیزجت و  ار  گـنج  نیا  رد  هتفهن  تینـالقع  رگا  میوـگ  یم  نم  مـینکب ؟ ساـسحا 
اساسا .مینک  یط  ار  ریـسم  ود  ره  دیاب  ام  .دیآ  یمن  نوریب  هسامح  ریـسم  نیا  زا  اما  تسا  ریذپان  بانتجا  ریـسم  نیا  .میزیگنارب  میناوت 

ار اه  تداهـش  اه و  هسامح  نآ  شزرا  تینالقع  نیا  اب  یگنج  ینعی  میهد ؛ رارق  هسامح  نآ  هناوتـشپ  دـیاب  ار  تینـالقع  نیا  مدـقتعم 
.تسا هتشاد 

؟ دوب دنهاوخ  یلکش  هچ  يدعب  تادلجم  .مهد  صاصتخا  باتک  دوخ  ینوریب  لکش  هب  رخآ  لاؤس  دنچ  مهاوخ  یم  امش  هزاجا  اب  - 

يا همدقم  دیاب  ادتبا  هک  میدید  دش  زاغآ  ثحب  هک  یتقو  دریگب  اج  دلج  کی  نیمه  رد  باتک  نیا  دـلج  راهچ  ره  دوب  رارق  ادـتبا  رد 
رد .تسا  گـنج  یـساسا  ياـه  شـسرپ  یـسررب  دـقن و  لوا  دـلج  .دـش  باـتک  کـی  شدوخ  همدـقم  نآ  ندروآ  هک  مینک  ناـیب  ار 

.دش دنهاوخ  یسررب  لکش ، نیا  اب  نآ  نایاپ  نآ و  همادا  للع  گنج ، يریذپان  بانتجا  يدعب  تادلجم 

؟ تسا دارفا  اب  نات  یصاصتخا  ياهوگو  تفگ  باتک  ياه  یگژیو  زا  یکی  - 

ود ره  رد  هک  مینک ، هعجارم  اهنآ  تاروشنم  هب  ای  مینک و  لـقن  ار  دارفا  اـه و  هورگ  ياـه  شـسرپ  ناـمدوخ  رظنم  زا  میتسناوت  یم  اـم 
نیا ای  تسین و  نیا  ام  شسرپ  دنیوگب  دنتسناوت  یم  تروص 
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.میدرک وگو  تفگ  ناشدوخ  اب  مه  میدید و  ار  ناشتاوزج  مه  نیاربانب  .تسا  هدرک  رییغت  نامرظن  هک 

.دنتسین رادروخرب  مزال  ماکحتسا  زا  امش  یتاعوبطم  عبانم  زا  یخرب 

اهنآ هدـنیامن  یعون  هب  یـسایس و  تانایرج  بازحا  نیزگیاج  تاعوبطم  هک  میتفرگ  رارق  یتالداجم  نوناـک  رد  لاس 87 و 79  رد  ام 
.میتشادن نیا  زج  یهار  تاعوبطم و  زا  ریغ  یعبنم  نیاربانب  .دندش 
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قارع ناریا و  گنج  يراگن  خیرات 

رهم 1382. لوا  يرهشمه  همانزور  اب  باتک  هدنسیون  هبحاصم 

عورـش گنج  يراگن  خـیرات  ایآ  هک  مینک  عورـش  اجنیا  زا  ار  ثحب  منک  یم  رکف  تسا ؛ گنج  يراـگن  خـیرات  دروم  رد  اـم  ثحب  - 
؟ هنوگچ یک و  زا  تسا  هدش  عورش  رگا  و  تسا ؟ هدش 

تحار دوشب  نشور  عوضوم  نیا  رگا  دوش ؟ یم  لیدبت  یخیرات  يا  هدیدپ  هب  هثداح  کی  هنوگچ  هک  مینک  عورـش  اجنآ  زا  دیاب  ادتبا 
.منک یم  نایب  ار  مدوخ  تالمأت  طقف  نم  هتبلا  .مینک  ثحب  دیدرک  حرطم  امش  هک  يا  هلئسم  هرابرد  میناوت  یم  رت 

کی زا  لاس  هاجنپ  هک  تسا ؛ يروهـشم  لوق  یلاـبقا » ساـبع   » موحرم لوق  ناریا  رد  مدـش  هجوتم  ما ، هدرک  هدـنب  هک  يا  یـسررب  رد 
نوچ دوش  یم  هتفگ  .دراد  دوجو  رظن  نیا  هرابرد  هظحالم  دـنچ  .دوش  یقلت  یخیرات  هدـیدپ  کی  هثداح  نآ  ات  درذـگب  دـیاب  هثداـح 

بایسآ زا  اه  بآ  فورعم  لوق  هب  دیاب  دراد ، طابترا  اه  مدآ  یخرب  تردق  تیعقوم و  تیثیح ، وربآ ، تشونرـس ، اب  یخیرات  یـسررب 
لابقا دوخ  هرابرد  یفرط  زا  .تسا  روهـشم  لوق  نیا  .تشون  خیرات  دوشب  ات  دوش  المرب  كرادم  دانـسا و  درذگب و  يا  هرود  دـتفیب و 

مدقتعم نیاربانب  .تسا  هتفرگن  رارق  بالقنا  گنج و  لثم  گرزب  هثداح  کی  نوناک  رد  تقو  چـیه  اما  تسا  خروم  هک  نیا  اب  مدـید 
.درک یم  رظن  دیدجت  ای  داد و  یم  يرگید  رظن  دیاش  درک  یم  هبرجت  ار  یگرزب  هثداح  نینچ  رگا 

.دوب يورسک  دمحا  ياج  هب  لابقا  موحرم  رگا  الثم  - 

خیراوت زا  يورـسک  هطورـشم » خـیرات   » ارچ هک  تساجنیا  مه  هتکن  .تشاد  رارق  تیطورـشم  بالقنا  هثداح  لد  رد  يورـسک  نسحا ،
تقیقح رد  .هتـشون  هتـسشن و  دـعب  هدوـب و  هثداـح  دوـخ  نورد  رد  هک  نیا  لـیلد  هب  .تسا  لوا  تـسد  عـبنم  تـسا و  رت  هدـنز  رگید 

.دراد دوجو  هظحالم  نیا  سپ  .هدوب  نآ  دهاش  کیدزن  زا  دوخ  هک  هتشون  ار  يا  هثداح  يورسک 

نیاربانب دنا و  هتـشاد  تکراشم  ثداوح  نیا  رد  هک  دـنراد  دوجو  يا  هدـع  زونه  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  گنج  بالقنا و  هرابرد 
رگا دراد  ناکما  الثم  .دـننک  یم  دروخرب  یـصاخ  وحن  هب  عافد  رد  مه  نایب و  رد  مه  دـننک و  یم  هاگن  ارجام  نیا  هب  یـصاخ  وحن  هب 

حلاصم رطاخ  هب  دنتسین  رضاح  دنناد ، یم  ار  يا  هتکن  رگا  ای  دننک و  نایب  هک  دنشابن  رضاح  دننیبب  مه  یصقن 
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.دننک نایب 

دراد و دوجو  مه  یهجو  کی  یلو  تسا ، تسرد  رابتعا  نیا  هب  تشون  خیرات  دوشب  ات  درذگب  نامز  دیاب  دیوگ  یم  هک  رظن  نیا  سپ 
فرح نیا  .دـنکن  كرد  ار  هعقاو  نآ  تقیقح  دریگن ، رارق  هعقاو  کـی  نورد  رد  رفن  کـی  رگا  هک  دراد  ناـکما  هک  تـسا  نـیا  نآ ،

نالا اب  تیطورـشم  هرود  توافت  دیریگب ؛ ضرف  ار  لاؤس  نیا  .دراد  يروهظ  کی  تقیقح  يا  هرود  ره  رد  هک  تسا  انعم  نیا  رب  رظان 
؟ تسیچ رد 

ات ملاع  هب  هاگن  هوحن  زا  .دراد  توافت  تیطورـشم  هرود  اب  ام  هرود  اـه  هنیمز  اـه و  هصرع  همه  رد  زیچ ، همه  رد  هک  تسا  نیا  خـساپ 
نآ ياه  تقیقح  ایآ  هرود  کی  نتفای  نایاپ  اب  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  .تسا  توافتم  تیطورشم  اب  ام  هرود  مدآ  حیرفت  عون 

.دهد یم  ناشن  ار  دوخ  زا  یهجو  هرود  ره  هک  تسا  یخی  هوک  لثم  تقیقح  .تسین  نینچ  اعطق  دبای ؟ یم  نایاپ  مه  هرود 

تاـباختنا ـالثم  یتـقو  لـیلد  نیمه  هب  تسا  هدـشن  یخیراـت  زونه  یلیمحت  گـنج  لاـبقا ، موحرم  رظن  ساـسارب  .مینک  عمج  ار  ثحب 
میدرک هک  یثحب  يانبم  رب  اما  دوش ! یم  هدنز  رهـشمرخ » زا  سپ  گنج  همادا   » ثحب دـینیب  یم  هراب  کی  هب  دـسر ، یم  هار  زا  سلجم 

رد هتبلا  .تسا  یفنم  شـسرپ  نیا  خساپ  تسا ؟ هدیـسر  نایاپ  هب  هرود  نیا  ایآ  هک  میـسرپ  یم  ...و  ثداوح  نوناک  رد  روضح  هرابرد 
، دـینیبب .تسا  انثتـسا  بالقنا  گنج و  هدـیدپ  نم  نامگ  هب  یخیرات  ياـه  هدـیدپ  یـسررب  رد  اـساسا  .دراد  دوجو  یتاـظحالم  اـجنیا 

یخیرات زور  نآ  رد  هک  تسا  یتقیقح  نآ  طاسبنا  نآ ، دادتما  اما  تسا ، هدـش  زوریپ  نمهب 1357  لثم 22  صاخ  يزور  رد  بالقنا 
اهدعب هک  يزیچ  نآ  اما  دندش ، زوریپ  اه  کیوشلب  دمآ و  نینل  یصاخ  زور  کی  رد  .دیریگب  رظن  رد  ار  هیـسور  بالقنا  .تسا  هداتفا 

ای مسیئوئاـم  اـی  مسینینل  مسیـسکرام -  نوچ  یفلتخم  نیواـنع  اـب  تفاـی  یفلتخم  ياـه  تروص  یتح  درک و  ادـیپ  طاـسبنا  ناـهج  رد 
رد هک  يزیچ  نآ  نرق  ود  ات  لقادـح  هک  دوش  یم  هتفگ  هسنارف  بالقنا  هرابرد  ای  .دوب  گرزب  هثداح  ناـمه  دادـتما  رد  مسیلایـسوس ،

.دوب دادتما  طاسبنا و  لاح  رد  .تفای  دادتما  یبرغ -  یسارکومد  تشاد -  دوجو  بالقنا  نیا  نورد 

یگتـسویپ يرظن  بوچراهچ  رگا  .تسا  بالقنا  اـب  شا  یگتـسویپ  نآ  دراد و  دوجو  مهم  رایـسب  یگژیو  کـی  اـم  گـنج  دروم  رد 
.گنج نایاپ  هوحن  مه  موادت و  مه  دش و  دهاوخ  هداد  حیضوت  يا  هزادنا  ات  گنج  للع  مه  مینک ، نییبت  ار  بالقنا  گنج و 

تبحـص مه  گنج  هرابرد  تقیقح  رد  مینک  یم  تبحـص  بالقنا  هرابرد  اـم  یتقو  هک  تفگ  روط  نیا  ناوت  یم  یتح  نم  ناـمگ  هب 
ياضعا دنراد و  دمایپ  اه  گنج  هک  نیا  رگید  هتکن  .مینک  یم 
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زا ار  شتیوه  هدوب و  گنج  رد  یلـسن  .دـننک  یم  یگدـنز  نآ  ياهدـمایپ  اب  گنج  نایاپ  زا  سپ  ههد  دـنچ  ات  گنج  ریگرد  هعماـج 
دوجو هب  گنج  نآ  اب  يراتخاس  کی  یتیدوجوم ، کی  یتیوه ، کـی  یلـسن ، کـی  سپ  .تسا  هدـنز  تیوه  نآ  اـب  هتفرگ و  گـنج 

.دهد یم  همادا  دوخ  تایح  هب  هدمآ و 

نآ و زا  رت  لبق  رد  مدـقتعم  نم  یلو  .درک  وجو  تسج  وکابنت  شبنج  رد  دـیاب  ار  نآ  هشیر  هک  دوش  یم  هتفگ  هطورـشم  هرابرد  الثم 
ات دـبای و  یم  طاـسبنا  هک  تسا  هثداـح  ناـمه  ینعی  هچ ؟ ینعی  .دوـب  نآ  ياـه  هشیر  لاـبند  هـب  دـیاب  سور  ناریا و  ياـه  گـنج  رد 

.دنک یم  ادیپ  دادتما  هطورشم 

دراد دوجو  نآ  هرابرد  يرایسب  ياه  هتفگان  زونه  هدشن و  لیدبت  یخیرات  هدیدپ  کی  هب  زونه  ام  گنج  هک  تسا  نیا  مالک  صلخم 
نآ رد  ای  دـنراد  رطاخ  قلعت  نآ  هب  هک  دنتـسه  مه  ییاـه  مدآ  .مینک  یم  یگدـنز  گـنج  ياهدـمایپ  اـب  اـم  زونه  مه  یفرط  ره  زا  و 

، گنج هرابرد  تاباختنا  هحوبحب  رد  لئاسم  زا  يا  هراپ  ندرک  حرطم  زا  سپ  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  الثم  ...و  دنا  هتشاد  تکراشم 
لوـبق زا  سپ  ماـما  ترـضح  اـی  .تسین  تحلـصم  هب  ـالعف  یلو  مینک  لـیلحت  ار  لـئاسم  نیا  میهاوـخ  یم  هک  دـنتفگ  هعمج  زاـمن  رد 
هدـشن یخیرات  زونه  ام  گنج  هک  متـسه  دـقتعم  نم  نیاربانب  .تفگ  دـنهاوخ  ار  لئاسم  زا  یخرب  يا  هرود  رد  هک  دـندومرف  همانعطق 

.تسا

تـالوحت هک  تفگ  نینچ  دوشب  دـیاش  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  مدرک  یلمأـت  ناریا  یعاـمتجا  تـالوحت  يور  یتقو  رگید ، فرط  زا 
يراذـگریثأت و نیا  گنج و  نایاپ  زا  رثأتم  مود  هرود  تالوحت  تسا و  گـنج  زاـغآ  زا  رثأـتم  بـالقنا  لوا  ههد  یعاـمتجا  یـسایس 

.دشاب هتشاد  همادا  ههد  دنچ  ات  دیاش  دراد و  همادا  نانچمه  يریذپریثأت 

ای فیلکت و  تسا ، هدشن  لیدـبت  یخیرات  هدـیدپ  کی  هب  زونه  ناریا  اب  قارع  یلیمحت  گنج  هک  دیدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هک  نونکا  - 
؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  گنج  يراگن  خیرات  تیعضو  میوگب  رتهب 

؟ تسیچ رد  هدشن  یخیرات  هک  يا  هدیدپ  اب  هدش  یخیرات  هک  يا  هدیدپ  کی  قرف  هک  منک  یم  عورش  اجنیا  زا  ار  ثحب  نیا 

هرود هک  دـهد  یم  ناشن  مینک  یم  هراشا  نآ  هب  ام  هک  نیمه  تسه و  ارچ ، تسین ؟ یخیرات  هدـیدپ  کی  اـیآ  ناـیناساس ؛ هرود  ـالثم 
اب زونه  هدـع  کی  تسا و  ام  هلئـسم  يروج  کی  مینز و  یم  ار  شفرح  هک  هدـمآ  مه  ام  هرود  ات  هتفای و  دادـتما  نانچمه  ناـیناساس ،
زا ار  یناریا  جیار  ياه  تنـس  یخرب  لاح  ره  هب  مه  یفرط  زا  تسا و  یـشهوژپ  یقیقحت -  یگدنز  مروظنم  .دـننک  یم  یگدـنز  نآ 

یکش میتسه ، نام  هتشذگ  دادتما  رد  یعون  هب  هک  نیا  سپ  .هدنام  یقاب  هرود  نآ 
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.میشاب هتفرگن  هلصاف  ردق  نآ  زونه  ام  هتشذگ  نیا  زا  هچ  و  دشاب ، هدش  یخیرات  نایناساس  لثم  هتشذگ  نیا  هچ  .تسین 

، هدـش یخیرات  نایناساس  مییوگ  یم  ام  رگا  ینعی  .ریثأت  نازیم  يرگید  هاگن و  هوحن  یکی  تسا : زیچ  ود  رد  اه  توافت  نم  ناـمگ  هب 
کی زا  ار  یلوق  کی  .تسا  یـصاخ  رادـقم  مه ، ام  لاح  رب  نآ  ریثأت  نازیم  دراد و  ریثأت  کی  ام  ياـه  یـسررب  هاـگن و  هوحن  رد  نیا 

لثم نویـسیزوپا  ياـهورین  یتـح  هک  دوـب  دـقتعم  یمالـسا ، بـالقنا  ثحب  رد  وا  .دوـب  بلاـج  میارب  یلیخ  هک  مدـید  سانـش  هعماـج 
یلو دنارگیزاب  مه  اهنآ  ینعی  .دـنوش  یم  فیرعت  یمالـسا  بالقنا  هزوح  رد  مه  ناش  میدـناوخ  نیقفانم  اهدـعب  هک  قلخ  نیدـهاجم 

اب دندوب  نیدهاجم  اهنآ  تفای ، یمن  عوقو  بالقنا  رگا  ینعی  .دـنوش  یم  فیرعت  دـنراد و  رارق  هزوح  نیا  رد  سپ  هدـیدپ ، نیا  دـض 
تلم نهذ  رد  هک  دـنداد  زورب  دوخ  زا  یتیهام  بالقنا ، مان  هب  يا  هدـیدپ  کی  اب  لادـج  رد  نیقفانم ؟ دـندش  ارچ  .ناـش  خـیرات  همه 

.دنتفای يرگید  فیرعت 

ار راک  نیا  شوجدوخ ، تروص  هب  يا  هدع  گنج ، نیزاغآ  ياه  لاس  نامه  زا  .هدش  عورـش  نم  نامگ  هب  مه  گنج  يراگن  خیرات 
قلعم دربن ، نادـیم  رد  روضح  ای  گنج  ثداوح  عیاـقو و  تبث  يروآ و  عمج  ندـنام و  نیب  اـعقاو  هدـع  نیا  هاپـس  رد  .دـندرک  عورش 

دندز و یم  الاب  نیتسآ  یناسک  دیاب  سپ  دش ، دهاوخ  تبث  خـیرات  رد  امـش  دربن  ياه  نادـیم  هک  دوب  هدومرف  ماما  نوچ  یلو  .دـندوب 
.دور یم  رامش  هب  گنج  يراگن  خیرات  وزج  مه  ...و  تارطاخ  ياه  باتک  یهوبنا  .دندرک  یم  ایهم  ار  نآ  تبث  تامدقم 

رارق اجک  رد  نالا  مینک ، هاگن  عوضوم  نیا  هب  يا  هسورپ  رگا  بخ  .تسا  هدش  عورش  گنج  يراگن  خیرات  هک  تسا  نیا  امش  لوق  - 
هک تسین  نآ  يارب  یتیاـهن  بخ  مه ، فرط  نآ  زا  .میا  هتفرگ  هلـصاف  رفـص  هطقن  زا  اـعطق  گـنج  زاـغآ  زا  لاـس  زا 24  دـعب  .میراد 

هتـشذگ درذگ ، یم  نآ  زا  لاس  رازه  دنچ  هک  خیرات  لبقام  ياه  هرود  يراگن  خیرات  رگم  .دـبای  نایاپ  گنج  يراگن  خـیرات  يزور 
.میا هداتسیا  اجک  نالا  يا ، هسورپ  هاگن  نیا  اب  هک  تسا  نیا  نم  ضرع  .تسا 

: دننک یم  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  اهنآ  یخیرات ، عبانم  ياه  يدنب  هتسد  رد 

.مود تسد  عبانم  لوا و  تسد  عبانم 

یعبنم دنا و  هدوب  هثداح  لد  رد  دارفا  نیا  دوخ  نوچ  دنادنمـشزرا ؟ ییارخف ، میهاربا  لگنج  خیرات  ای  يورـسک  هطورـشم  خیرات  ارچ 
تـسا نیمه  هب  شـشزرا  دنک ، یم  رـشتنم  گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نالا  هک  یعبانم  .تسا  لوا  تسد  دنا ، هدرک  دیلوت  هک 

يوس زا  هک  ییاه  باتک  .دنا  هتـشاد  روضح  گنج  نایوار  ناونع  هب  ناهدنامرف  رانک  گنج ، رد  هک  دنـسیون  یم  ار  اهنآ  یناسک  هک 
ام گنج  خـیرات  لوا  تسد  عبانم  نالا  هاگآدوخان  ای  هاگآدوخ  عبانم  نیمه  .تسا  عبنم  کی  خروم  يارب  مه  دوش  یم  رـشتنم  شترا 

ياه باتک  ای  گنج  یخیرات  تالاقم  هب  .تسا 
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.متفگ ناتتمدخ  هک  تسا  لوا  تسد  عبانم  نامه  هب  اه  شهوژپ  تالاقم و  اه و  هتشون  نیا  تاعاجرا  .دینک  هاگن  رگید 

هتـشون گنج  زا  دـعب  ای  گنج  نامز  هک  يا  هنازور  ياه  تشاددای  تارطاخ و  نیمه  .میراد  لوا  تسد  عباـنم  مه  اـهنیا  زا  ریغ  هتبلا 
يارب دـندنمزاین  اهنآ  هب  خـیرات  ناققحم  اهدـعب  هک  دراد  هتفهن  دوخ  رد  ار  یتاـعالطا  ینعی  .تسا  لوا  تسد  عباـنم  مه  تسا ، هدـش 

.گنج خیرات 

.میتسه گنج  خیرات  لوا  تسد  عبانم  دیلوت  هرود  رد  نالا  امش  رظن  زا  هک  تسا  نیا  نم  طابنتسا  - 

تسا تسرد  هلب ،

؟ دنراد ییاه  یگژیو  هچ  تائاضتقا و  هچ  هرود  نیا  - 

نیمه رد  هک  منک  ضرع  مه  ار  هتکن  نیا  .مینک  یـسررب  اـهدرکیور  بوچراـهچ  رد  دـیاب  ار  هرود  نیا  ياـه  یگژیو  نم  ناـمگ  هـب 
عوجر اب  .تسین  نآ  زا  مه  يزیرگ  اه و ...، ضرغ  اه و  لیلحت  اه و  تشادرب  تسا و  توافتم  اه  هاـگن  لوا ، تسد  عبنم  دـیلوت  هرود 

.درک كرد  ار  عوضوم  نیا  ناوت  یم  یتحار  هب  هتشذگ ، ياه  هرود  لوا  تسد  عبانم  هب 

: میتسه ور  هبور  گنج  هب  درکیور  هس  اب  ام  نم  رظن  زا 

درکیور نیا  .دـنک  نییبت  لیلحت و  ار  گنج  یماظن  یـسایس -  داعبا  دراد  شالت  هک  میراد  گنج  هب  یخیرات  درکیور  کـی  اـم  لوا ؛
زایتما .دندومن  دیلوت  ار  عبانم  زا  يا  هعومجم  دندرک و  عورـش  ار  نآ  گنج  نامز  رد  مه  ود  ره  درک و  ادیپ  روهظ  شترا  هاپـس و  رد 

مه توافت  نیا  تسا و  زراب  مه  ناشهاگن  توافت  .دـنراد  گـنج  هب  ار  دوخ  هاـگن  شترا  مه  هاپـس و  مه  هک  تسا  نیا  درکیور  نیا 
گنج نامز  رد  ناشدرکلمع  هاگدـید و  عقاو  رد  دـننز و  یم  راک  نیا  هب  تسد  دوخ  ياه  یگژیو  اب  نامزاس  ود  نوچ  .تسا  یعیبط 

.دننک یم  دیلوت  نییبت و  ار 

ماجنا یفیصوت  یلیلحت ، یشرازگ ، لکـش  هب  یخیرات  تاظحالم  اب  گنج  زا  یماظن  یـسایس -  درکیور  نامه  رد  اتیاهن  هاگن  ود  نیا 
.تسا هدش 

زا دعب  تفرگ و  لکش  گنج  اب  گنج و  نامز  رد  درکیور  نیا  .تسا  درکیور  نیا  زا  رثأتم  ام  گنج  يزاسدنتـسم  زا  یـشخب  زورما 
.دوش یم  رشتنم  مه  یبوخ  راثآ  هدیسر و  دوخ  هلق  جوا  هب  مه  نالا  تفای و  همادا  مه  گنج 

مه گنج  ناـمز  هچ  رگ  تفاـی ، شرتسگ  گـنج  زا  دـعب  هک  يدرکیور  .تسا  گـنج  هب  یفطاـع  یـسامح ، درکیور  مود ؛ درکیور 
نیا هب  دریگ ؟ یم  توق  هنوگچ  درکیور  نیا  .ددرگ  یم  زاب  گنج  زا  سپ  هب  یلصا  جوم  یلو  دش ، یم  رشتنم  درکیور  نیا  اب  يراثآ 

نیاربانب .تسا  توافتم  لوا  ههد  لسن  اب  هک  دـسر  یم  هار  زا  یلـسن  گنج ، هب  تبـسن  هیلوا  تلفغ  زا  سپ  گـنج  زا  سپ  هک  رطاـخ 
دریذپ تروص  يزاسوگلا  فده  اب  گنج  هب  عوجر  ات  دوش  یم  ببس  دیدج  ياهراجنه  زا  ینارگن 
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یعامتجا یـسایس ، یـسدنهم  کی  هعماج و  هصرع  رد  دروایب  دـنزاسب و  وگلا  گنج  نارود  هدـنمزر  زا  اـت  دوش  یم  شـالت  عقاو  رد 
دهاوخ یم  .تسا  یعامتجا  یـسایس ، تاحالـصا  یخرب  رب  رظان  درکیور  نیا  .تسا  وگلا  نیا  دـیوگب  رـضاح  لسن  هب  عقاو  رد  .دـنک 

.دنک يزاسزاب  ار  هتشذگ  دهاوخ  یم  دنک و  تسرد  ار  يزیچ 

ناـمتفگ  » نآ تسا و  مود  درکیور  هب  شنکاو  رد  شا  ندـش  هتخانـش  تیمـسر  هب  نتفرگ و  جوا  نم  رظن  هب  هـک  موـس ؛ درکیور  اـما 
روط هب  هدش و  عورش  گنج  نامز  زا  شا  یلصا  ياه  هنیمز  میریگب ، دقن  شـسرپ و  حرط  ار  درکیور  نیا  رهوج  رگا  .تسا  يداقتنا »
لوا نامه  رد  .تشاد  دوجو  یـسایس  تالداجم  نورد  رد  نآ  زا  شیپ  مه  يا  هیلوا  ياـه  هنیمز  هتبلا  رهـشمرخ ، حـتف  زا  دـعب  صاـخ 

نیرتشیب تشاد و  جاور  گنج  عورش  هنیمز ي  رد  اه  ثحب  عقوم  نامه  .اه  لاربیل  هللا و  بزح  میتشاد : هعماج  رد  هورگ  ود  ام  گنج 
ثحب ياج  هب  رهـشمرخ  حـتف  هناتـسآ  رد  يدازآ  تضهن  هک  دوب  يوق  ردـق  نآ  دوب و  يدازآ  تضهن  ردـص و  ینب  هجوتم  اـه  ماـهتا 

نیا هتـشذگ ، نامز  هک  زورما  هتـشادن ! يریـصقت  گنج  عورـش  رد  تقوم  تلود  هک  نیا  رب  ینبم  درک  رـشتنم  يا  هوزج  نآ ، هراـبرد 
.تسا روط  نیمه  مه  دـیدج  هرود  رد  دوب و  یـسایس  ضارغا  تالداجم و  رب  رظان  مه  عقوم  نامه  یهتنم  هدرک ، ادـیپ  رییغت  نامتفگ 

همادا  » رگم .دوب  رهـشمرخ  حـتف  درگلاس  مه  شیپ  هام  دـنچ  .تسا  گـنج  عورـش  درگلاـس  رگید  زور  دـنچ  میورب  يرود  ياـج  ارچ 
زا میریگب  ار  گنج  عورـش  يولج  میتسناوت  یم  هک  لاؤس  نیا  رگم  .تسین  يدج  ياه  لاؤس  زا  یکی  رهـشمرخ » حـتف  زا  سپ  گنج 

هدش یسایس  هلئسم  نوچ  ارچ ؟ .دید  دیهاوخن  دیدیدن و  اه  شسرپ  نیا  هرابرد  بلطم  کی  هلاقم ، کی  امـش  تسین ؟ يدج  تالاؤس 
هام دنچ  متفه ، سلجم  هناتسآ ي  رد  الامتحا  دندز ، نماد  اه  ثحب  نیا  هب  مشـش  سلجم  تاباختنا  هناتـسآ ي  رد  هک  نانچمه  .تسا 

کی دننیـشنب و  هنرگو  تسا  یـسایس  ضارغا  رب  رظان  هلئـسم  حرط  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  .دوش  یم  هدنز  اه  ثحب  نیا  هرابود  رگید 
یقاـفتا چـیه  دیـشاب  نئمطم  یلو  دـننزب  نماد  ثحب  نیا  هـب  هاگـشناد  رد  .دـننک  رازگرب  یملع  درگزیم  کـی  .دنـسیونب  یملع  هلاـقم 

.تسا فلتخم  نآ  لئالد  هتبلا  .داتفا  دهاوخن 

يداقتنا ناـمتفگ  موس -  درکیور  يریگ  لکـش  رد  دادرخ  مود  زا  سپ  یعاـمتجا  یـسایس -  تـالوحت  هک  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب 
اب سپ  .دش  یـسایس  تالداجم  دراو  درکیور  نیا  اب  مه  یفطاع -  یـسامح  مود -  درکیور  هک  نیا  هژیو  هب  .تشاد  شقن  یـسایس - 

هجوت نآ  هب  درکیور  هس  نیا  اب  ییاه  هورگ  تسا و  طـسب  نتفاـی و  دادـتما  لاـح  رد  ناـنچمه  گـنج  درکیور ، هس  هک  نیا  هب  هجوت 
.دنهد یم  ناشن 

؟ دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یم  مه  يرگید  ياهدرکیور  ای  مراهچ و  درکیور  ایآ  درکیور  هس  نیا  هب  هجوت  اب  - 
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ام .مراذـگ  یم  یکیژتارتسا  یماـظن -  درکیور  ار  نآ  ناونع  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  مه  یمراـهچ  درکیور  دـناوت  یم  نم  رظن  زا  هلب ،
هبور اهدـیدهت  اب  هراومه  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ام  کیتلپوئژ  تیعقوم  .میتسه  یماظن  تادـیدهت  ریگرد  هراومه  هک  میتسه  يروشک 

لک یهاگ  دـنک و  یم  نیمـضت  ار  نیمزرـس  نیا  ياقب  صاخ  تیعقوم ، نیا  یهاگ  .میتسه  ور  هبور  یـصاخ  تیعقوم  اب  ام  .تسا  ور 
هدرک و ظفح  ار  ام  تیدوجوم  ایفارغج  نیا  سفن  ریخا  لاس  دـص  راـهچ  دصیـس ، نیا  رد  .دزادـنا  یم  هرطاـخم  هب  ار  شا  تیدوجوم 

.میراد زاین  یماظن  تارکفت  کی  هب  میراد ، زاین  یماظن  هبرجت  کی  هب  ام  سپ  .هتخادـنا  هرطاخم  هب  ار  ام  تیدوجوم  لـک  مه  یهاـگ 
ياه هبرجت  مه  اه  ییاکیرمآ  دوخ  هک  نیا  نمـض  میدرک ، هبرجت  ار  شا  هرمث  دوب و  اه  ییاـکیرمآ  لاـم  بـالقنا  زا  شیپ  رکفت  نیا 

.تسا هدش  هنهک  یلبق  ياه  متسیس  دنا و  هدرک  يدیدج 

مزلتـسم نیا  .دوشب و  يزاسزاب  امئاد  ایند  هدنیآ  یلعف و  ياه  گنج  هب  هجوت  اب  دـیاب  تسا ، یتمیق  يذ  هبرجت  هک  نامدوخ  هبرجت  اما 
تردـق دـنناوتب ، هک  دوش  فیرعت  يا  هنوگ  هب  نام  یعاـفد  تردـق  اـت  میهدـب  ناـماس  ار  یکیژتارتسا  یماـظن ، درکیور  هک  تسا  نآ 

.دشاب هتشاد  ار  گنج  تادیدهت و  ربارب  رد  یگدنرادزاب 

دوجو هب  زونه  مه  درکیور  نیا  تاـیبدا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  تسا و  هدـشن  هتخانـش  تیمـسر  هب  اـم  هعماـج  رد  زونه  درکیور  نیا 
.تسا هدماین 

هـس اـب  لوا -  تسد  عباـنم  دـیلوت  هرود  گـنج -  يراـگن  خـیرات  لوا  هرود  رد  هک  میریگ  یم  ار  هجیتـن  نیا  امـش  ياـه  فرح  زا  - 
هنیمز هچ  امش  رظن  هب  الاح  .درک  میسقت  رت  کچوک  هورگ  هس  هب  ار  لوا  هرود  ناوت  یم  ضامغا  یمک  اب  هک  میدوب  ور  هبور  درکیور 
زونه دییامرف  یم  تسا و  امش  رظن  دم  هک  مراهچ  هرود  مییوگب  تسا  رتهب  دیاش  مراهچ و  درکیور  ات  دوشب  هدامآ  دیاب  یطیارش  اه و 

.دوش زاغآ  هدشن ، تیمسر  هب 

ره هک  نیا  نمـض  .دهد  یم  ناشن  ار  هثداح  نآ  تیلباق  نیا  دوش ، یم  هتخادرپ  درکیور  دنچ  اب  گنج  لثم  هثداح  کی  هب  یتقو  دنیبب 
تیلباق ام  گنج  نیاربانب  .تسین  مه  يواسم  مه و  هیبش  نآ  هب  نتخادرپ  يارب  ثداوح  ياـه  تیلباـق  دراد و  یـصاخ  تیلباـق  هثداـح 

هب لوا ،) تسد  عبانم  دیلوت  هرود   ) میاور هبور  لوا  هرود  تائاضتقا  اب  میتسه و  نآ  نورد  رد  زونه  ام  یهتنم  .دراد  نیا  زا  شیب  ییاه 
نامدوخ صاخ  کیتلپوئژ  اب  بسانتم  یماظن  نیرتکد  کی  نآ  لد  زا  هک  دراد  ار  نآ  تیلباـق  اـم  گـنج  منک  یم  رکف  نم  يور ، ره 
درکیور اـب  هک  دراد  ار  تیلباـق  نیا  .دوـش  جارختـسا  یتـیبرت  ياـهوگلا  نآ  نورد  زا  هک  دراد  ار  تیلباـق  نیا  نـینچمه  .دوـش  دـیلوت 

نایاپ یب  جـنگ  کی  لثم  گنج  هبرجت  اتقیقح  .دـنک  حالـصا  یجراخ  یلخاد و  تسایـس  ياـه  هصرع  رد  ار  اـم  ياـهراتفر  يداـقتنا 
نیا نیب  رگا  .دنراد  دوجو  زورما  ییاه  ترورض  اهزاین و  مه  یفرط  زا  .تسا  هتفهن  نآ  نورد  رد  يرایسب  تاکن  اه و  تفارظ  .تسا 

لکش زین  مراهچ  درکیور  نیا  دوش ، رارقرب  لاصتا  دراد ، دوجو  گنج  نورد  رد  هک  ییاه  تیلباق  اه و  ترورض  اهزاین و 
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رد لاس 1360  رد  هک  هتکن  نیا  هب  دـینک  هجوت  .مینک  عوجر  گنج  هب  اهزاین  اه و  ترورـض  رظنم  زا  دـیاب  ام  زورما  .تفرگ  دـهاوخ 
گنج تیلباق  دوخ  هدـییاز  گنج ، خـیرات  هب  نتخادرپ  طیارـش  نآ  رد  اعقاو  .دوش  یم  زاغآ  گنج  هب  یخیرات  درکیور  گنج ، جوا 

هرهب اه  تیلباق  نیا  زا  اهزاین  اه و  ترورـض  ساسارب  میناوت  یم  ام  دراد و  یناوارف  ياه  تیلباق  ام  گنج  سپ  .يرگید  زیچ  هن  دوب و 
نیا لاؤس  نیا  هب  خساپ  دنتخادرپ ؟ گنج  طبض  تبث و  هب  يا  هدع  هک  دش  روط  هچ  طیارـش  نآ  رد  هک  منک  یم  رکف  نالا  نم  .میربب 

.دینک طبض  تبث و  ارم  دیایب و  تفگ  دناوخارف و  ار  اه  مدآ  نیا  گنج  دوخ  هک  تسا 

ار اهزاین  اه و  ترورـض  اـم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نـالا  اـما  .درک  لـیمحت  تقیقح  رد  طبـض  تبث و  يارب  اـم  هب  ار  شدوخ  گـنج  - 
ایوگ هک  تسا  گنج  ياه  تیلباق  هنافسأتم  یلو  مینک ، یم  یگدنز  اهزاین  اه و  ترورـض  هب  الـصا  .مییور  هبور  نآ  اب  میا و  هتخانش 

...و میهاوخ  یمن  ای  ناشمنیب  یمن 

هب رظان  مراهچ  درکیور  هک  تسا  نیا  نآ  دنک و  یم  انثتـسا  رگید  ياهدرکیور  زا  ار  مراهچ  درکیور  هک  تسه  اجنیا  يا  هتکن  و  هلب ،
دهاوخ یم  مراهچ  درکیور  یلو  دوب ، طوبرم  لاح  نامز  رـضاح  هنامز  هب  موس  مود و  درکیور  ود  .تسا  هدـنیآ  هب  رظان  تسین ، لاح 

.تسا هار  رد  یلو  .تسا  هدشن  حرط  زونه  تسا و  هدماین  زونه  هک  دهدب  خساپ  ار  يزیچ 

یطیارـش هچ  رد  الاح  .تخادرپ  گنج  هب  درکیور  نیا  اب  ناوت  یمن  دوشن ، يزادرپ  هیرظن  ات  هک  نیا  درکیور  نیا  هرابرد  رگید  هتکن 
رادروخرب زایتما  نیا  زا  یتقو  .تفرگ  هلـصاف  نآ  زا  دـیاب  نم  نامگ  هب  درک ؟ يزادرپ  هیرظن  عوضوم  هثداح و  کی  هراـبرد  ناوت  یم 

.ینک دقن  ار  هثداح  یناوت  یم  ینک و  هدهاشم  ار  نآ  تیلک  هک  يوش  یم 

یم نییبت  مه  ار  اه  ترورـض  اهزاین و  يریگ ، یم  ار  یلـصا  رـصانع  يدومن ، ادـج  مه  زا  ار  یفنم  تبثم و  تاـکن  يدرک ، دـقن  یلو 
ات .دـهد  خـساپ  رـضاح  ياهزاین  هب  هک  ینک  یم  داجیا  ار  ییاه  بوچراهچ  میهافم و  .ینک  یم  يزادرپ  هیرظن  اهنآ  ساسارب  ینک و 

يزادرپ هیرظن  شیارب  دوشن و  عزتنم  دوشن ، درجم  يا  هدـیدپ  ات  .دـش  دـهاوخن  لیدـبت  یـشزومآ  هدـیدپ  هب  گنج  دـتفین ، قافتا  نیا 
زا یکی  ناونع  هب  تارطاـخ  ریخن ، .ییوگب  گـنج  تارطاـخ  هاگـشناد  سـالک  رـس  یناوت  یمن  هک  امـش  .تسین  میمعت  لـباق  دوـشن ،

يدـنب و هتـسد  جارختـسا و  ار  گرزب  هبرجت  نآ  یناوتب  رگید  عبانم  ساسارب  اهنآ و  ساسارب  ات  تسامـش  رایتخا  رد  هک  تسا  یعبانم 
هدیدپ کی  نورد  ات  .ینک  ادیپ  دقن  تردـق  دـیاب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  منک ، یم  دـیکأت  نتفرگ  هلـصاف  رب  نم  ارچ  الاح  .ینک  هئارا 

.ینک دقن  ار  نآ  یناوت  یمن  یتسه 

دومرف یم  ماما  هک  يزیچ  نآ  ام و  یناسنا  یفطاع و  لئاسم  هلق  .تسا  مراهچ  درکیور  ام  یماـظن  لـئاسم  هلق  منک : عمج  ار  ثحب  نیا 
.تسا مود  درکیور  تسا ، هدش  ققحم  گنج  رد  دوب و  یمالسا  ناسنا  هب  یبرغ  ناسنا  تیبرت  ام  فده  گنج  رد  هک 
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یم لاـح  ره  هب  مه  لوا  درکیور  .دراد  دوجو  موس  درکیور  رد  یـسایس  تـالداجم  یـسایس و  تیریدـم  يرادروـشک و  ياـه  ثحب 
.دنک نییبت  لیلحت و  تبث و  یماظن  یسایس ، تروص  هب  رتشیب  تسا  هداد  يور  هک  یلکش  نامه  هب  ار  هعقاو  دهاوخ 

.تسا هتفگاـن  گـنج  زا  رایـسب  یـسامح  یفطاـع -  ياـه  هـبنج  دراد و  راـک  ياـج  زوـنه  مود  درکیور  .دراد  یتاـفآ  يدرکیور  ره 
نامگ هب  تسا و  یسایس  نامتفگ  کی  تقیقح  رد  يداقتنا ، نامتفگ  ینعی  .دریگب  هلـصاف  یـسایس  ضارغا  زا  دیاب  مه  موس  درکیور 
رگید دـش ، شودـخم  دـقن و  هنوگ  نیا  عوضوم  کی  لصا  یتقو  نوچ  .تسا  مراـهچ  درکیور  يارب  کـلهم  مس  تروص  نیا  هب  نم 

.ینک جارختسا  هدنیآ  يارب  ار  نآ  امش  هک  دشاب  يزیچ  کی  يواح  دناوت  یمن 

ناوت یم  نآ  زا  رت  شیپ  ای  دوش  یم  زاغآ  مود ) تسد  عبانم  دـیلوت  هرود   ) گنج يراگن  خـیرات  مود  هرود  رد  مراهچ  درکیور  ایآ  - 
؟ تخادرپ گنج  هب  درکیور  اب 

ات دریگب  وگلا  هداتفا  قافتا  نوریب  رد  هچنآ  زا  دـیاب  تسا و  هدـش  عورـش  مه  لمع  رد  .تسا  هدـش  عورـش  نم  نامگ  هب  درکیور  نیا 
.دنک ادیپ  تسد  مدرک  ضرع  هک  يزادرپ  هیرظن  نامه  هب  دناوتب 

رد وا  .هدرواین  رد  وم  زونه  شتروص  هک  تسا  یناوج  دوش  یم  گنج  دراو  یتقو  فابیلاق  رقابدـمحم  مسا  هب  یمدآ  منزب  لاثم  کـی 
تسا هاپس  هبتر  یلاع  ناهدنامرف  زا  یکی  زاب  مه  گنج  زا  سپ  .دوش  یم  دشرا  ناهدنامرف  زا  یکی  دنک و  یم  یط  ار  بتارم  گنج 

.دنک داجیا  لوحت  هتسناوت  تسه و  مه  قفوم  تسا و  روشک  یماظتنا  يورین  هدنامرف  مه  الاح  و 

یماظتنا تیریدـم  رد  زورما  هک  هتفرگ  راک  هب  ار  گنج  رد  تیریدـم  هبرجت  فابیلاق  ياقآ  اعطق  هک  هداتفا  قافتا  لـمع  رد  نیا  بخ ،
.دنک یم  لمع  قفوم  روشک 

شرد میتخادنا و  هزوک  رد  ار  نآ  الا  تفگ و  خساپ  ار  هعماج  ياهزاین  تخادرپ و  گنج  هب  دیاب  اهدرکیور  نیا  مامت  اب  يور ، ره  هب 
عورـش ییاج  زا  دیاب  هرخالاب  دوب و  دهاوخن  رثا  یب  هاگ  چـیه  دـنداد ، گنج  رد  ادهـش  هک  ینوخ  مدـقتعم  هچ  رگ  .میتشاذـگ  مه  ار 

.تسا هدش  مه  عورش  مینک و 

هب یلو  دیآ ، دوجو  هب  درکیور  نیا  يراگن  خیرات  مود  هرود  رد  درذگب و  نامز  دیاب  هک  تسا  تسرد  مه  امش  فرح  رابتعا  کی  هب 
.دنیشنب راب  هب  دعب  هتفای و  ماوق  مود  هرود  رد  دناوت  یم  نم  رظن 

.دییامرفب هدنام  یقاب  يرگید  فرح  دینک  یم  رکف  رگا  .دیشابن  هتسخ  رگید ، بخ  - 

هک یسایس  يانعم  کی  .دراد  انعم  ود  نامتفگ  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  منک و  ضرع  ار  يا  هتکن  متـساوخ  یم  يداقتنا  نامتفگ  هرابرد 
یـسایس دارفا  اـه و  هورگ  هچ  رگ  تسین ، یلم  عفاـنم  هب  رظاـن  اـهراتفر  نـیا  دـننک و  یم  بـیقعت  ار  دوـخ  عفاـنم  یـسایس  ياـه  هورگ 

.تسه هک  دنادقتعم 

درکیور نیا  رتسب  رد  .تسا  یتفرعم  يانعم  نآ  دراد و  مه  يرگید  يانعم  نامتفگ  نیا 
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، دور یم  گـنج  هب  هک  یلـسن  ینعی  .تسا  هدـش  ضوع  شا  یتـفرعم  يدـنب  لکـش  هک  دـبای  یم  شرورپ  یلـسن  مارآ  مارآ  يداـقتنا 
.تسا توافتم  مه  شراتفر  دراد و  توافت  زورما  لسن  اب  شنهذ  یناعم  یهاگآ و  ماظن  یتفرعم و  ياه  بوچراهچ 

یمن تسرد  ار  گنج  زورما  لسن  تقو  نآ  دوش ، هصالخ  يداقتنا  درکیور  رد  اـم  ياـهدرکیور  همه  رگا  هک  تسا  تروص  نیا  رد 
.دید دهاوخن  تسرد  مه  ار  هدنیآ  گنج  هجیتن  رد  دنیب و 

.تسا ام  یلم  عفانم  هب  همطل  نیا  دربب و  لاؤس  ریز  ار  گنج  تیلک  دناوت  یم  دوشن ، لرتنک  رگا  موس  درکیور  نیاربانب 

، دـشابن نشور  اهزرم  رگا  .مینک  نشور  ار  اهزرم  یتفرعم  يداقتنا ، نامتفگ  داجیا  اضف و  ندـش  فافـش  يارب  میناوت  یم  ام  نیارباـنب 
شحف نآ  هب  رگید  میتخانش ، تیمسر  هب  ار  نآ  یتقو  .تخانش  تیمسر  هب  ار  گنج  سپس  و  درک ، رظنراهظا  تحارـص  اب  ناوت  یمن 

نیا رب  رظاـن  تقیقح  رد  دوـش ، یم  حرطم  هک  مه  یـشسرپ  ره  تقو  نآ  .مییآ  یمرب  نآ  زا  نتفرگ  هرهب  ددـصرد  هـکلب  مـیهد ، یمن 
تیمسر هب  زین  شسرپ  نیا  تقو  نآ  .دنک  فیرعت  هثداح  نیا  اب  ار  دوخ  تبـسن  رگید  راب  کی  دهاوخ ، یم  هدننک  شـسرپ  هک  تسا 

قفوم دوش ، لصاح  کیکفت  نیا  رگا  .دمآ  میهاوخرب  خـساپ  ددـصرد  هدـننک ، شـسرپ  یهاگآ  كرد و  اب  بسانتم  هدـش و  هتخانش 
.دش میهاوخ 

فشک و ار  اـهراتفر  نیا  قطنم  دـیاب  دراد ، دوجو  مه  قـطنم  دراد ، دیهـش  دادـعت  نیا  هک  تعـسو  نیا  هب  يا  هثداـح  رد  مدـقتعم  نم 
.دوش یم  رارقرب  طابترا  دتفیب ، قافتا  نیا  رگا  .مینک  لیدبت  یهاگآ  تفرعم و  هب  ار  نآ  نورد  رد  هتفهن  تینالقع 

زا رثأتم  بالقنا  لوا  ههد  یعامتجا  تالوحت  هک  متفگ  دـشاب  ناتدای  رگا  .منک  مامت  ار  ثحب  میوگب و  دـیاب  مه  ار  رخآ  هتکن  نیا  اما 
.گنج نایاپ  هوحن  زا  رثأتم  مود  ههد  تسا و  گنج  زاغآ 

رد نآ  زا  ییاه  هگر  هتبلا  هک  میراد  زاین  مه  گنج  زا  یتخانـش  هعماج  لیلحت  هاـگن و  هب  اـم  گـنج ، زا  یـشان  تـالوحت  نییبت  يارب 
.دوش یم  هدید  یناریا  ناسانش  هعماج  راثآ 

هجاوم گنج  اب  دیاب  هنوگچ  گنج  زا  سپ  هک  میهدـب  خـساپ  شـسرپ  نیا  هب  رگید  راب  کی  گنج  زا  سپ  دـیاب  ام  تروص ، ره  رد 
لمع رد  دنک و  یم  صخـشم  ار  یعامتجا  یگنهرف -  یـسایس -  يزاس  تیوه  رد  گنج  هاگیاج  شقن و  شـسرپ  نیا  خـساپ  دـش ؟

هچ رگا  دهد  یم  ناشن  تاحیـضوت  نیا  .داد  دهاوخ  رارق  ریثأت  تحت  ار  گنج  يراگن  خـیرات  يدرکیور و  ياه  هصخـشم  تیهام و 
گنج يراگن  خیرات  زا  یـشخب  مینک و  یم  یگدنز  گنج  ياهدمایپ  دادـتما  رد  ام  یلو  تسا  هدیـسر  نایاپ  هب  ینامز  رظن  زا  گنج 
دهاوخ همادا  ههد  دنچ  ات  دنور  نیا  تسا و  هدشن  لیدـبت  یخیرات  عوضوم  کی  هب  زونه  گنج  .تسا  ماجنا  لاح  رد  دـنور ، نیا  رد 

.تشاد
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دلج 2

هراشا
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موس پاچ  راتفگشیپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هرابرد هدـش  حرطم  تاماهبا  یـساسا و  ياه  شـسرپ  نییبت  یـسررب و  راد  هدـهع  قارع » ناریا و  گنج  یـسررب  دـقن و   » هعومجم ي
رد هک  تسا  يا  هدرتسگ  تاقیقحت  زا  هدافتـسا  اب  تاماهبا ، عفر  اه و  شـسرپ  نیا  هب  ییوگ  خـساپ  يارب  شالت  هلاس و  تشه  گنج 

.تسا هدش  ماجنا  هنیمز  نیا 

: تسا هدش  رشتنم  دلج  راهچ  نونکات  هعومجم  نیا  زا 

لوا 1380 پاچ  گنج  یساسا  ياه  شسرپ  لوا : دلج 

لوا 1381 پاچ  گنج  يریذپان  بانتجا  مود : دلج 

لوا 1382 پاچ  گنج  موادت  للع  موس : دلج 

لوا 1384 پاچ  گنج  نایاپ  دنور  مراهچ : دلج 

هب لاس 1383  رد  دـش و  ور  هبور  نادـنم  هقالع  ناققحم و  لابقتـسا  اب  راشتنا  نیلوا  زا  سپ  گنج ) يریذـپان  بانتجا   ) رـضاح باتک 
هب یلخاد ) تایرشن  زا  یکی  اب  هدنـسیون  هبحاصم  ( »؟ دش زاغآ  گنج  ارچ   » ناونع اب  يا  همیمـض  پاچ  نیا  رد  هک  دیـسر  مود  پاچ 

يرادرب هرهب  رد  تلوهـس  يارب  .دـش  يرورـض  باتک  ددـجم  پاچ  مود ، پاچ  ياه  هخـسن  ماـمتا  اـب  .دـیدرگ  هفاـضا  باـتک  ناـیاپ 
میظنت یعوضوم  تروص  هب  جارختسا و  باتک  تاحالطـصا  میهافم و  مالعا ، رظندروم ، تاکن  هب  نادنم  هقالع  یـسرتسد  ناققحم و 

.دش هفاضا  باتک  نایاپ  هب  موس  پاچ  رد  و 

هب نونکات  هک  یلیمحت  گنج  زا  یتاعوضوم  ندـش  نشور  تاـماهبا و  عفر  تهج  رد  دـشاب  یماـگ  هعومجم  نیا  راـشتنا  تسا  دـیما 
.تسا هدش  حرطم  رتمک  ای  هدشن  هتخادرپ  نآ  هب  طوسبم  لدتسم و  روط 

.دریگ رارق  نادنم  هقالع  هدافتسا  دروم  قح و  ترضح  لوبقم  زیچان  ششوک  نیا  هللا  ءاش  نا 

گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 
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لوا پاچ  راتفگشیپ 

گنج زا  سپ  لسن  هطبار  تبـسن و  نییعت  یگنوگچ  نآ و  مامتا  زا  سپ  گنج  ياهدمایپ  اب  دروخرب  ياه  یگدـیچیپ  اه و  يراوشد 
تسا نشور  يا  هزادنا  ات  یلو  دنک ، یم  بلط  ار  یقیمع  هدرتسگ و  تاعلاطم  یسررب و  گنج ، زا  لصاح  تایبرجت  اهدرواتـسد و  اب 

کی تایبرجت  هنانکش  هدولاش  دقن  لاح  نیع  رد  .تفرگ  هرهب  گنج  ياهدرواتسد  تایبرجت و  زا  ناوت  یمن  یسررب  دقن و  نودب  هک 
؟ دش هجاوم  دیاب  هنوگچ  هدیدپ  نیا  اب  لاح  .درک  دهاوخ  شودخم  تلم ، کی  يارب  نآ  ياه  هنیزه  یمامت  اب  ار  گنج 

ظفح و هب  مامتها  اب  نآ و  یلامتحا  ياهدنیآرف  دیدج و  ياه  تیعقاو  هب  هجوت  اب  قارع » ناریا و  گنج  یـسررب  دـقن و   » هعومجم ي
دروم هعماج  ياهزاین  تالوحت و  ربارب  رد  لاعف  لماعت  کی  رد  ار  گنج  لئاسم  یـسررب  دیدج ، درکیور  اب  سدقم  عافد  خیرات  رـشن 

يریگ و میمـصت  دـقن ، هزوـح  رد  گـنج ، نورد  رد  هـتفهن  تینـالقع  نییبـت  دـیدج ، شـالت  نـیا  زا  فدـه  .تـسا  هداد  رارق  هجوـت 
قارع هلاس  تشه  گنج  هرابرد  یـساسا  ياه  شـسرپ  هب  خساپ  راد  هدـهع  هک  هعومجم  نیا  .دـشاب  یم  یماظن  یـسایس -  ياهراتفر 

: تسا هدش  میظنت  یحارط و  دلج  راهچ  رد  تسا ، ناریا  هیلع 

11 ص :

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 251 

http://www.ghaemiyeh.com


هرابرد ي يداقتنا  نامتفگ  تیهام  داعبا و  گنج ، راثآ  تیهام و  یـسررب  هب  باـتک  نیا  گـنج :) یـساسا  ياـه  شـسرپ   ) لوا دـلج 
گنج هرابرد ي  یـساسا  شـسرپ  هس  جارختـسا  گـنج و  زا  سپ  گـنج و  هرود ي  ود  رد  گـنج  هراـبرد ي  اـه  شـسرپ  گـنج ،

.دیدرگ رشتنم  پاچ و  لاس 1380  نایاپ  رد  گنج  یساسا  ياه  شسرپ  باتک  .تسا  هتخادرپ 

اه و گنج  عوقو  للع  هرابرد  فلتخم  ياه  هیرظن  یـسررب  هب  نآ  رد  هک  تسا  رـضاح  باتک  گنج :) يریذـپان  بانتجا   ) مود دـلج 
يزوریپ ریثأـت  بـالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  لـبق و  روـشک  ود  طـباور  ناریا ، هب  قارع  زواـجت  لـلع  اـه و  هـشیر  قارع ، ناریا و  گـنج 
شـسرپ نیا  هب  خساپ  یپ  رد  عومجم  رد  باتک  نیا  .تسا  هدـش  هتخادرپ  اکیرما  ناریا و  و  قارع ، ناریا و  طباور  رب  یمالـسا  بالقنا 

؟ ریذپان بانتجا  ای  دوب  ریذپ  بانتجا  گنج  عوقو  ایآ  هک  تسا  یساسا 

.تسا رهشمرخ  يدازآ  زا  سپ  گنج  همادا  للع  يوگ  خساپ  تسا ، پاچ  يارب  يزاس  هدامآ  لاح  رد  هک  هعومجم  نیا  موس  دلج 

تلع گنج و  نایاپ  یگنوگچ  یسررب  یپ  رد  تسا  نیودت  هیلوا  لحارم  رد  هدیـسر و  نایاپ  هب  شتاقیقحت  هک  هعومجم  مراهچ  دلج 
.تسا ینامز  تیعقوم  نآ  رد  ناریا ، هلیسو  هب  تینما  ياروش  همانعطق 598  شریذپ 

عوضوم نیا  تیمها  اذـل  تسا ، هتفرگ  رارق  ینیبزاب  دروم  دـیدج  درکیور  کی  ساسارب  گنج  لئاسم  هعومجم  نیا  رد  هکنیا  هب  رظن 
.دوش ماجنا  یصاصتخا  هبحاصم ي  یـسایس  ياه  هورگ  اه و  نایرج  نالوئـسم  نارظن و  بحاص  اه و  تیـصخش  اب  هک  دیدرگ  ببس 

ای هلاـقم  شراـگن  اـب  هنیمز  نیا  رد  شـسرپ  حرط  گـنج و  لـئاسم  یـسررب  دـقن و  دروـم  رد  دوـجوم  عباـنم  هیلک ي  نـیا ، رب  هوـالع 
اه و هورگ  ویـشرآ  زا  نینچمه  تسا و  هدش  رـشتنم  ياه 1378 و 1379  لاس  رد  هچنآ  هژیو  هب  تایرـشن  اـه و  باـتک  زا  ینارنخس ،

گنج هرابرد ي  هدش  رشتنم  راثآ  ریاس  اب  هعومجم  نیا  زیامت  هجو  رب  هوالع  لیلد  نیمه  هب  .دش  يروآ  عمج  یسایس  ياه  نایرج 
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.درک وجو  تسج  یصاصتخا  ياه  هبحاصم  هدش و  يروآ  عمج  عبانم  رد  ار  نآ  یگژیو  دیاب  گنج ، لئاسم  هب  دیدج  درکیور  رد 

پاچ و يارب  باتک  يزاس  هداـمآ  نکیل  دیـسر ، ناـیاپ  هب  دنفـسا 1380  رد  رـضاح  باتک  نیودت  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ 
، یماظن مادقا  اب  قارع  میژر  فذح  يارب  اکیرما  تامادـقا  اه و  شالت  تدـم  نیا  یط  دـیماجنا ، لوط  هب  لاس 1381  رخاوا  ات  راشتنا 

هثداح نینچ  عوقو  تروص  رد  .دش  دهاوخ  رجنم  یماظن  يریگرد  هب  دنور  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  تشاذـگ و  شیازفا  هب  ور  اجیردـت 
قارع ناریا و  تابسانم  دش و  دهاوخ  ینوگرگد  شوختـسد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یتینما  طیحم  يا ، هجیتن  هنوگره  زا  غراف  يا ،
ندش صخـشم  اب  تصرف و  نیلوا  رد  تسا  راودـیما  گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  .تفرگ  دـهاوخ  رارق  لوحت  نیا  ریثأت  تحت 
مومع رایتخا  رد  ار  نا  جیاتن  یسررب و  ار  عوضوم  نیا  دیدج ، تاعالطا  دانسا و  راشتنا  ادهـشلادیس  الامتحا  تالوحت و  نیا  هجیتن ي 

.دهد رارق 

هدنسیون ییامنهار  تیامح و  يارب  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  مرتحم  ریزو  یناخمش ، یلع  نابایرد  ریما  زا  تسا  مزال  اجنیا  رد 
هبحاصم ي لیلد  هب  حلسم  ياهورین  لک  داتس  سیئر  مرتحم  نیشناج  دیشر ، یلعمالغ  رکشلرس  رادرس  زا  و  راک ، فلتخم  لحارم  رد 

داتـس تقو  مرتـحم  سیئر  ییـالع ، نیـسح  پیترـس  رادرـس  زا  و  يرورـض ، تاـعالطا  جرد  باـتک و  نتم  هعلاـطم ي  یـصاصتخا و 
ناکما دوخ  شـشوک  اب  هک  یناسک  هیلک  نینچمه  دـنداد و  رارق  دوخ  تیامح  دروم  ار  اـه  شـالت  نیا  هک  نارادـساپ  هاپـس  كرتشم 

.دوش ینادردق  رکشت و  دندرک ، مهارف  ار  باتک  نیا  راشتنا 

گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 
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همدقم

توافتم ياه  هنیمز  لماوع و  زا  يا  هعومجم  رتسب  رد  هک  دوب  يزاس  تشونرـس  گرزب و  یخیراـت  هثداـح ي  قارع ، ناریا و  گـنج 
عطق شریذپ  زا  سپ  لاس 1367 ، دادرم  خیرات 29  رد  دش و  زاغآ  قارع  زواجت  اب  لاس 1359  رویرهش  خیرات 31  زا  تفرگ و  لکش 

.دیسر نایاپ  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يوس  زا  همان ي 598 

دروم گنج  زاغآ  للع  اه و  هشیر  هرابرد ي  يزادرپ  هیرظن  لیلحت و  نآ ، زا  سپ  عوقو و  نامز  رد  گنج  ياهدـمایپ  داـعبا و  هب  رظن 
شـسرپ نیا  حرط  گنج و  يریذـپ  بانتجا  هیرظن ي  حرط  هب  نآ  قیمعت  ثحب و  نیا  هنماد ي  شرتسگ  .دوب  دـهاوخ  هدوب و  ماـمتها 
يریگولج ایآ  رگید  ترابع  هب  و  تسا ؟ هدوب  ریذپان  بانتجا  قارع  ناریا و  روشک  ود  نایم  گنج  عوقو  ایآ  هک   (1) تسا هدش  رجنم 

تیمها و زئاـح  رظنم  ود  زا  دـناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  یـسررب  ثحب و  هنوگره  دـسر  یم  رظن  هب  تسا ؟ هدوب  نکمم  گـنج  عوـقو  زا 
رما نیا  دش و  دهاوخ  لیلحت  هیزجت و  نآ  عوقو  للع  زاس و  تشونرس  یخیرات و  هعقاو ي  کی  هکنآ  تسخن  .دشاب  دنمدوس 

14 ص :

ياتدوک 28 هرابرد ي  یتح  هزورما ، هک  نانچ  تسا  شسرپ  یسررب و  دقن و  دروم  هراومه  زاس  تشونرس  یخیرات و  ثداوح  . 1 - 1
 / 8  / 25 زورون ، همانزور ي  ناداژن ، یمیظع  یلع  ( ؟ دوب ریذپان  بانتجا  اتدوک  زورب  ایآ  هک  تسا  هدـمآ  نایم  هب  شـسرپ  نیا  دادرم ،

(. ص 12 ، 80
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رد  (1)« .دـنک یم  کمک  ارگ  عقاو  ابیرقت  ياه  هیـضرف  شیازفا  و  تسا ، یتآ  ینیب  شیپ  ساسا  هک  یتاعالطا ، هاـگیاپ  هعـسوت ي  هب  »
.دش دهاوخ  مهارف  هلاس ، تشه  گنج  زا  هدمآرب  هبرجت ي  هیاپ ي  رب  ددجم  گنج  عوقو  زا  يریگشیپ  ناکما  هجیتن 

يریگ لکش  تالوحت و  دنور  رب  مکاح  قطنم  یسررب  اب  ار  گنج  عوقو  هوحن ي  ددجم  یناوخزاب  جیاتن ، نیا  هب  یبایتسد  هکنیا  مود 
هقطنم صاخ  تیعضو  طیارش و  رتسب  رد  قارع  ناریا و  هبناج ي  ود  تالماعت  دنیارف  یسررب  رانک  رد  نآ ، رب  رثؤم  لماوع  اه و  هنیمز 

، تسایـس رد  لاثم  روط  هب  یعامتجا ، مولع  ياه  هخاـش  رگید  نوچمه  زین ، یـسررب  نیا  رد  .دزاـس  یم  ریذـپ  ناـکما  ناریا  لـخاد  و 
زا تخاس و  زکرمتم  دـیاب  اجک  رب  ار  شیوخ  هجوت  درک  عورـش  دـیاب  اجک  زا  هک  هراب  نیا  رد  ینادرگرـس  یـسانش ، هعماج  داصتقا و 

 . (2) .تسا ریذپانزیرگ  يرما  تخادنا ؟ گنچ  عوضوم  هب  دیاب  اجک 

ریذپ بانتجا  گنج  رگا  حیـضوت ، نیا  هیاپ ي  رب  .تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  ریذپانراکنا  یتیعقاو  نوچمه  گنج  تسا  نشور  هک  هچنآ 
گنج عوقو  زا  يریگولج  يارب  مزال  ياه  شالت  هیلک ي  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نآ  ققحت  لاـح ، نیع  رد  .دـش  یمن  عقاو  زگره  دوب 

عـضاوم مالعا  تامادـقا و  هکنیا  ای  تسا  هدـش  هدافتـسا  یبسانم  وحن  هب  یماظن  یـسایس -  ياهرازبا  ماـمت  زا  اـی  تسا  هتفرگ  تروص 
یم یصاصتخا  يوگو  تفگ  کی  رد  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  هک  نانچ  .تسا  هدوب  ریثأت  یب  گنج  عوقو  دنور  عیرـست  رد  ناریا 

: دیوگ

هک ار  يریسم  ام  نوچ  درک ، ناوت  یمن  ار  ییاعدا  نینچ  تشادن  دوجو  گنج  فقوت  يارب  یهار  چیه  هک  دیوگب  القع  ناسنا  هکنیا  »
نیا ام  تاهابتـشا  يور  میدوب و  رـصقم  ام  هکنیا  اهتنم  .دش  یهتنم  گنج  هب  میدرک و  یم  ار  نامراک  میتفر ، یم  نامدوخ  بالقنا  رد 

 . (3)« .تسین لوبق  لباق  داتفا ، قافتا  گنج 

: دیوگ یم  تسا  هتشاد  یشقن  هچ  ناریا  راتفر  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ناشیا 

15 ص :

، یگرزب دـیحو  بیط و  اضریلع  همجرت ي  للملا ، نیب  طـباور  رد  ضراـعتم  ياـه  هیرظن  فارگزتلاـف ، تربار  یترئود و  زمیج  . 2 - 1
ص 45. لوا ، ج  ، 1376 مود ، پاچ  نارهت ، سدق ، رشن 

ص 55. نامه ، . 3 - 2
.1379  / 10  / 17 هدنسیون ، اب  یصاصتخا  هبحاصم ي  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  . 4 - 3
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« .ددنسپ یمن  ار  هار  نیا  اکیرما  اما  میور ، یم  ار  نامدوخ  هار  ام  اهتنم  تسه ، ام  درکلمع  زا  یشان  میوگ  یم  نم  »

ام رب  ار  یگنج  هک  دش  یهتنم  گنج  هب  اهنآ  هار  دندیسر و  تسکـش  هب  ناش  هار  رد  مه  اهنآ  هک  دوب  یناهج  حطـس  رد  نیا  یحارط  »
دوب رتهب  گنج  زا  اهنآ  ایآ  هکنیا  اما  دوشن ، گنج  دوب  نکمم  میدمآ  یم  هاتوک  رگا  ام  اه  یحارط  نیا  زا  کی  ره  رد  .دننک  لیمحت 

 . (1)« .مینک ثحب  اهنآ  يور  دیاب  هن ، ای 

: تفگ گنج  زا  يزومآ  سرد  هرابرد ي  لاس 1367  رد  نینچمه  یمشاه  ياقآ 

هک میدـید  یتقو  دوش ، عورـش  گنج  میراذـگن  هک  مینک  شالت  دـیاش  مینک ، عورـش  ار  بالقنا  میهاوخب  زورما  ياه  هبرجت  اـب  رگا  »
رد .دوشن  زاغآ  گنج  هک  میدرک  یم  يرتشیب  شالت  دـننک  لیمحت  اـم  رب  ار  گـنج  دـنهاوخ  یم  دراد و  دوجو  يریگرد  زا  يراـثآ 

 . (2)« ...مینک يریگولج  گنج  زورب  زا  میتسناوت  یم  زورما  هبرجت  اب  ام  دیاش  هک  تسا  نیا  يدنب  عمج  لک 

رد تسین و  ریذـپرارکت  تیعـضو ، طیارـش و  نیا  دریذـپ و  یم  ماـجنا  یـصاخ  تیعـضو  رد  طیارـش و  ریثأـت  تحت  یگنج  ره  عوـقو 
هب انب  اـی  ناریا  روما  رد  قارع  یماـظن  هلخادـم ي  حطـس  هنومن ، يارب  .دـش  دـهاوخن  رجنم  گـنج  عوقو  هب  اـمازلا  مه  رارکت  تروص 
ود تابـسانم  رد  نونکا  مه  هچنآ  اب  داد  ماجنا  گنج  عوقو  زا  لبق  قارع  رد  بـالقنا  رودـص  ناونع  تحت  ناریا  هچنآ  قارع  ياـعدا 

روضح ینونک  تیعـضو  رد  هک  نانچ  .تسا  هتفای  شیازفا  الماک  اـه  هنیمز  یخرب  رد  تسین و  هسیاـقم  لـباق   (3) دراد نایرج  روشک 
حطـس رد  ناریا  كاخ  رد  تایلمع  يارب  اهنآ  زا  قارع  ینابیتشپ  یتایلمع و  یتاعالطا -  تیاده  عقاوم  یخرب  رد  قارع و  رد  نیقفانم 

کیلش ای  ییاوه  مجاهت  اب  ناریا  شنکاو  الباقتم  دریگ و  یم  تروص  یعیسو 

16 ص :

.نامه . 5 - 1
ص 42. ، 1367 نارهت ، رجف ، ههد ي  داتس  تاراشتنا  رجف ، هراودای ي  هیرشن ي  . 6 - 2

.تسا هدش  هتشون  مادص  طوقس  زا  لبق  باتک  . 7 - 3
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گنج مامتا  زا  سپ  روشک  ود  تابسانم  رب  مکاح  طیارـش  نینچمه  .دریذپ  یم  ماجنا  قارع  كاخ  لخاد  رد  نیقفانم  رقم  هب  کشوم 
لاـس رویرهـش  رد  قارع  رد  ریازجلا  دادرارق 1975  وغل  هب  هجوت  اـب  یعطق ، تروـص  هب  حلـص  دادرارق  داـقعنا  مدـع  لاس 1367 و  رد 
دوجو نآ  بوچراـچ  رد  روشک  ود  طـباور  میظنت  حلـص و  رب  ینبم  یمـسر  دادرارق  هنوـگ  چـیه  نوـنکا  مه  دـهد  یم  ناـشن  ، 1359
روشک ود  نایم  گنج  هب  رجنم  ارچ  یلو  تسا  رتشیب  هتـشذگ  زا  گنج  ددجم  عوقو  ناکما  اه و  هنیمز  یتح  رظنم  نیا  زا  (1) و  درادن

؟ دوش یمن 

.تسا رادروخرب  يرایـسب  ناهنپ  راکـشآ و  ياه  یگدـیچیپ  یگژیو و  زا  گنج  عوقو  قطنم  تفگ  ناوت  یم  الامجا  حیـضوت ، نیا  اب 
لاح نیع  رد  .تسا  هتخاس  راوشد  ار  نآ  زا  يریگولج  ینیب و  شیپ  يا  هزادـنا  ات  گنج ، عوقو  هرابرد ي  ییاه  يزادرپ  هیرظن  نینچ 
دنا هدرک  هئارا  قارع  ناریا و  گنج  عوقو  تلع  هرابرد ي  ار  يا  هدرتسگ  اتبسن  ثحابم  ناسانـشراک  نارگلیلحت و  ناققحم ، نونکات ،

تایعقاو و .تسا  هدـش  هدـناجنگ  اـه  ثحب  نیا  رد  گـنج  يریذـپان  باـنتجا  اـی  يریذـپ  باـنتجا  هب  طوبرم  ثحاـبم  زا  یـشخب  هک 
: دنتسه ریز  حرش  هب  گنج ، عوقو  ياه  هنیمز  للع و  لیلحت  هیزجت و  رد  رظن  دروم  تایضرف 

.قارع ناریا و  روشک  ود  يا  هقطنم  تباقر  یخیرات و  تافالتخا   - 1

.تسا هدش  گنج  ود  زاغآ  أشنم  نونکات  هک  قارع  یکیتلپوئژ  تالضعم   - 2

.ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  تیهام  اب  نآ  داضت  قارع و  میژر  تیهام   - 3

.بالقنا رودص  زا  ینارگن  اب  يا  هقطنم  تابسانم  رییغت  ناریا و  رد  یمالسا  بالقنا  عوقو   - 4

17 ص :

يزارخ رتکد  اب  رادید  رد  قارع  هب  اکیرما  هلمح  لامتحا  هناتسآ  رد  نارهت و  هب  ریخا  رفس  رد  قارع  هجراخ  ریزو  يربص  یجان  . 8 - 1
 / 8 تاعالطا ، همانزور ي  « ) .تسا ناریا  اب  حلـص  هن  گنج و  هن  عضو  هب  نداد  نایاپ  ناهاوخ  قارع  : » درک مالعا  ناریا  هجراخ  ریزو 

(. ص 16 ، 81  / 7
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.هقطنم رد  تردق  ألخ  شیادیپ  اوق و  نزاوت  رییغت   - 5

ترافس فرـصت  رد  ناریا  شنکاو  ناریا و  رد  اکیرما  هنایوج ي  هلخادم  ياه  تسایـس  رثا  رب  اکیرما  ناریا و  تابـسانم  رد  شنت   - 6
.اکیرما

اه نارحب  اب  هلباقم  يریگ و  میمصت  يارب  ینورد  ماجسنا  مدع  ناریا و  رد  هتشذگ  يداصتقا  یماظن و  یسایس -  تردق  یشاپورف   - 7
.یجراخ تادیدهت  و 

...و

نالوئسم  (1) ياه يریگ  میمصت  دنور  هب  رتمک  تسا و  يداقتنا  يا  هیرظن  هب  فوطعم  رتشیب  گنج  يریذپان  بانتجا  هلئـسم ي  حرط 
عوقو لـلع  اـی  تلع   » اـت تسا  زکرمتم  گـنج » عوقو  هوـحن ي   » رب رتـشیب  تاـهجوت  نوناـک  هلئـسم  نیا  رد  .دزادرپ  یم  روـشک  تقو 

نیا رد  .درک  یـسررب  ار  نآ  رد  هتفهن  یلـصا  رـصانع  ای  تایـضرف  ناوت  یم  گنج  يریذـپ  بانتجا  هیرظن ي  یـسررب  يارب  گـنج .»
: دوش یم  دیکأت  عوضوم  دنچ  رب  هیرظن 

.ناریا یبالقنا  تاکیرحت  اهراعش و   - 1

.للملا نیب  طباور  لوصا  هب  یهجوت  یب  روشک و  یسایس  رداک  یگبرجت  یب   - 2

.ناریا یللملا  نیب  ياوزنا  دیدشت  اکیرما و  ترافس  فرصت   - 3

.قارع اب  هرکاذم  هب  داقتعا  مدع   - 4

يویدار زا  هک  ناریا ، یبالقنا  ياهراعـش  عضاوم و  راکفا ، عقاو  رد  هک  تسا  هدـش  ضرف  نینچ  هیرظن  نیا  رد  تسا  نشور  هک  ناـنچ 
بجوم دش ، یم  مالعا  فلتخم  ياه  تبسانم  رد  هک  روشک ، نالوئسم  تاراهظا  عضاوم و  و  دش ، یم  شخپ  قارع  يارب  یـصاصتخا 

.دش ناریا  هب  زواجت  هب  قارع  کیرحت  ینارگن و 

18 ص :

، لوا پاچ  نارهت ، بان ، هشیدـنا  هسـسؤم ي  نایدورد ، دـمحم  گنج ، یـساسا  ياه  شـسرپ  یـسررب  دـقن و  هب : دـینک  هاگن  . 9 - 1
ناتسمز 1380.
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يرارقرب قـیرط  زا  ناریا  (1) و  دوب لصف  لح و  لباق  تامهافت  ءوس  عفر  هرکاذـم  اـب  قارع  ناریا و  تالـضعم  روصت ، نیا  هیاـپ ي  رب 
يریگ هجیتن  نیا  سپـس  .دـنک  یثنخ  راهم و  ار  قارع  یلاـمتحا  تادـیدهت  زا  یـشان  ینارگن  تسناوت  یم  اـکیرما  اـب  ددـجم  طاـبترا 

: دوب ریذپ  بانتجا  گنج  عوقو  دش  یم  ماجنا  ریز  تامادقا  رگا  هک  دریگ  یم  تروص 

.درک یم  يراددوخ  بالقنا ، رودص  رب  رئاد  تاکیرحت  راعش و  نایب  زا  ناریا   - 1

.دنک يراددوخ  گنج  هب  مادقا  زا  هک  تخاس  یم  دعاقتم  ار  روشک  نیا  درک و  یم  هرکاذم  قارع  اب  ناریا   - 2

.درک یم  رارقرب  طابترا  اکیرما  اب  قارع ، راهم  يارب  اکیرما  تیامح  بلج  روظنم  هب  ناریا   - 3

: تفگ خساپ  اه  شسرپ  نیا  هب  دیاب  نآ  تاضقانت  اه و  یتساک  يریذپ و  بانتجا  هیرظن  تحص  یبایزرا  يارب 

لماـع هجیتـن  رد  رگید و  روشک  يرادرب  هرهب  روـشک و  کـی  رد  تیعـضو  رییغت  هب  رجنم  دـناوت  یم  ییاـهنت  هب  راعـش  حرط  اـیآ   - 1
نیمه تشاد و  رارق  یناماسبان  تیعـضو  رد  بالقنا  زا  سپ  ناریا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش ؟ گنج  هب  مادقا  يارب  روشک  کی  کیرحت 

زا يرادرب  هرهب  بـالقنا و  رودـص  هب  رداـق  ناریا  هنوگچ  سپ  دوب ؛ رثؤـم  ناریا  هب  هلمح  يارب  قارع  يریگ  میمـصت  رد  اـه  یباـیزرا 
 . ؟(2) دوب اهراعش 

19 ص :

.دندوب لح  لباق  هرکاذـم  اب  قارع  ناریا و  لئاسم  هک  تسا  رظن  نیا  رب  ناریا  تقو  هجراخ ي  روما  ریزو  يدزی  میهاربا  رتکد  . 10 - 1
(. ناتسمز 1378 یصاصتخا ، هبحاصم ي   ) .دوب هدروآ  تسد  هب  مه  ار  ییاه  تیقفوم  هنیمز  نیا  رد  هدربمان 

هزات هک  یبالقنا  : » دـیوگ یم  ناریا  تیعـضو  هرابرد ي  عافد » زواجت و   » یللملا نیب  سنارفنک  هیماتتخا ي  رد  یمـشاه  ياقآ  . 11 - 2
پچ و ناوارف  ياه  کهورگ  هلئـسم ي  نینچمه  یتاعالطا و  ياه  نامزاس  سیلپ ، شترا ، هیفـصت ي  هلئـسم ي  تسا و  هدـش  زوریپ 
هنازور و ياهراجفنا  اهرورت و  ام  دـنک ؟ کیرحت  ار  قارع  دـناوت  یم  هنوگچ  روشک ، لخاد  رد  هناحلـسم  یگنج  اب  ریگرد  تسار و 

طلـسم دوخ  رب  همه  نیا  اب  ناریا  هک  رما  نیا  زونه  لک  رد  داتفا و  قافتا  گنج  زاغآ  زا  لبق  هتفه  دـنچ  هژون  ياتدوک  .میتشاد  اتدوک 
یللملا نیب  سنارفنک  هناخریبد ي  « ) .تسا لاحم  تسایس  خیرات و  هب  نایانـشآ  رظن  زا  دنک  کیرحت  ار  قارع  يدوز  نیا  هب  هک  دشاب 

(. ص 46 ، 1368 نارهت ، لوا ، دلج  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یسانشزاب  عافد ، زواجت و 
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هب یماظن  رترب  عضوم  رد  قارع  سپ  دـش ؛ کیرحت  ناریا ، ياهراعـش  اب  اهنت  قارع ، دوب و  قارع  ینارگن  أشنم  یبالقنا  ناریا  رگا   - 2
هب هرکاذم  هکنیا  هب  هجوت  اب  رگید ، ترابع  هب  .دش  یم  نیمأت  دیاب  يروما  هچ  هرکاذم  رد  دوب و  ناریا  اب  هرکاذـم  هب  رـضاح  لیلد  هچ 

رارق هرکاذـم  يارب  یبسانم  تیعقوم  رد  ناریا  ایآ  تسا  رظندروم  فادـها  نیمأت  يارب  یـسایس  ینز  هناچ  یعون  وگو و  تفگ  ياـنعم 
رد قارع  فادـها  اه و  هتـساوخ  هب  هجوت  اب  دوخ و  صاخ  یعاـمتجا  یـسایس و  یماـظن ، تیعـضو  اـب  ناریا  تروص  نیا  رد  تشاد ؟
رد ابوک ، تختیاپ  اناواه ، رد  مادص  صخـش  روضح  اب  یتح  قارع ، اب  هرکاذم  ایآ  درک ؟ یم  ذاختا  دـیاب  ار  یعـضاوم  هچ  تارکاذـم 

؟ تشاد يا  هجیتن  تقوم  تلود  نامز 

هچ بالقنا  هنماد ي  شرتسگ  زا  اکیرما  كاردا  هقطنم و  حطـس  رد  ناریا و  لخاد  رد  تابـسانم  رییغت  یمالـسا و  بـالقنا  عوقو   - 3
؟ دـنک راهم  ار  قارع  تسناوت  یم  هنوگچ  یلیالد و  هچ  هب  انب  اکیرما  تشاد ؟ ناریا  ربارب  رد  اکیرما  دـیدج  ياه  تسایـس  رب  يریثأـت 

هاش طوقس  نآ و  تاریثأت  یمالـسا و  بالقنا  تیهام  هب  هجوت  اب  درک ؟ یم  نیمأت  روشک  نیا  يارب  ار  یعفانم  فادها و  هچ  مادقا  نیا 
ياهورین ایآ  دسانشب و  تیمسر  هب  ار  ناریا  رب  مکاح  دیدج  ماظن  روشک  نیا  هک  دوب  نکمم  ایآ  اکیرما » کیژتارتسا  دحتم   » ناونع هب 

رد شنت  همادا  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذـگ  اب  دـندوب ؟ نیـشیپ  تابـسانم  هداعا ي  هب  رداق  لیام و  یبـالقنا 
؟ دراد ربرد  ار  یموهفم  انعم و  هچ  اکیرما  ناریا و  تابسانم 
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هک تسا  هجاوم  هیرظن  ود  قارع و  زواجت  اب  گـنج  عوقو  ماـن  هب  یخیراـت  یتیعقاو  ربارب  رد  اـم  هعماـج ي  نونکا  مه  تروص  ره  رد 
زا لاس  گنج و 14  عوقو  نامز  زا  لاـس  تشذگ 22  اب  .دراد  دیکأت  گنج  يریذـپان  بانتجا  رب  يرگید  يریذـپ و  بانتجا  رب  یکی 
هک دراد  دوجو  شـسرپ  نیا  يریذـپان ، بانتجا  هلئـسم ي  حرط  نآ و  هب  تبـسن  يداقتنا » ناـمتفگ   » شرتسگ گـنج و  ماـمتا  ناـمز 

؟ داد رارق  یسررب  دروم  ار  عوضوم  نیا  دیاب  هنوگچ 

گنج و عوقو  هرابرد  یبایزرا  تواضق و  یعون  عقاو  رد  گنج »، يریذـپان  بانتجا   » ای يریذـپ » بانتجا   » رب دـیکأت  هک  تسا  نشور 
یـسررب ایآ  هظحالم ، نیا  اب  .تسا  گنج  زاغآ  للع  اه و  هشیر  نامه  یلـصا  عوضوم  یترابع  هب  نیاربانب  تسا ؛ نآ  للع  اه و  هنیمز 
تواضق زا  يرگید  عون  اب  مه  زاب  هکنیا  ای  تسا  هارمه  یبایزرا  تواضق و  دـقاف  هیرظن ي  هنوگره  هئارا ي  اب  گنج  للع  اه و  هشیر 

هوحن ي للع و  كاردا  ینامز و  صاخ  طیارـش  رد  تیعقاو  کی  نایم  دـهد  یم  ناشن  عوضوم  نیا  حرط  میتسه ؟ ور  هبور  يرواد  و 
هک تشاد  راـظتنا  ناوت  یمن  یخیراـت  تیعقاو  کـی  یـسررب  رد  هراومه  رگید  تراـبع  هب  دراد ؛ دوـجو  فاکـش  هراوـمه  نآ  عوـقو 

کی يا  هنیمز  تیعقوم  كاردا  ناکما  ینامز ، طیارش  رییغت  هشیمه  نیا ، رب  هوالع  .دشاب  هتشاد  قابطنا  تیعقاو  اب  تیمامت  هب  تواضق 
بوچراچ رد  ار  هتـشذگ  عقاو  رد  هک  دوش  یم  ثداح  يدیدج  ياهدرکیور  نامز  تشذگ  اب  نینچمه ، .دنک  یم  فیعـض  ار  هثداح 

.دنک یم  یبایزرا  یسررب و  لاح  تاظحالم 

للع ياه  هشیر  حیحـص  كاردا  ناکما  ایآ  اساسا  درک ؟ دـیاب  هچ  هثداح  کـی  عوقو  لـلع  هب  یباـیتسد  يارب  هظحـالم ، نیا  زا  غراـف 
هیرظن یلـصا  لکـشم  : » تسا دـقتعم  خـیرات  زادرپ  هیرظن  داتـسا و  سیدـلگ  سیئول  ناـج  روسفرپ  دراد ؟ دوـجو  هثداـح  کـی  عوـقو 

یمن زگره  : » دیوگ یم  سپـس  يو  .دـننک » دروخرب  هنوگچ  عوقو  لامتحا  ای  ثودـح  هلئـسم ي  اب  دـنناد  یمن  هک  تسا  نیا  نازادرپ 
الماک نایرج  ود  ینامزمه  یفالت و  ای  یناهگان ، قافتا  کی  ای  دادخر ، ای  هثداح  کی  هک  تسناد  ناوت 
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 . (1)« .دروآ دنهاوخ  راب  هب  يا  هرظتنم  ریغ  جیاتن  ینامز  هچ  طبترمان ،

نآ هکرحم  يورین  تسا و  نایرج  رد  یصاخ  وحن  هب  يا  هرود  ره  رد  خیرات  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  حیـضوت  نیا  هیاپ ي  رب 
یخرب رد  هک  تسا  یتوافتم  لماوع  تاظحالم و  زا  رثأتم  ثداوح  تشاد  هجوت  دیاب  عوقو » ناکما   » یـسررب رد  اذـل  تسا و  توافتم 

.دنک رییغت  اه  تیعقوم  رییغت  اب  تسا  نکمم  زین  اه  تشادرب  تسا و  راوشد  اهنآ  یمامت  كاردا  عقاوم 

رگا .دریگ  رارق  هجوت  دروم  ینونک  عاضوا  دیدج و  ياهدرکیور  دیاب  گنج ، عوقو  یـسررب  رد  دسر  یم  رظن  هب  تاحیـضوت ، نیا  اب 
شریذـپ دروم  دـش و  یم  لیلحت  ریـسفت و  يداقتعا  یـسایس و  صاخ  ياه  هاگدـید  بوچراچ  رد  گـنج  عوقو  لـصا  نیا ، زا  شیپ 

گنج عوقو  زا  يریگولج  يریذـپ » ناکما   » یـسررب يرتشیب  هک  يرگید  هبنج ي  زا  یلیالد ، هب  زورما  .تفرگ  یم  رارق  هعماج  راکفا 
.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  عوضوم  تسا ،

یتوافتم ياه  هنیزگ  یـسررب » شور   » عون هب  هجوت  اب  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاـماهبا  اـه و  شـسرپ  هب  خـساپ  يارب 
شـسرپ نیا  تیهام  زا  هک  یکاردا  دراد و  هتـشاد و  دوجو  هک  یتایرظن  لـیلحت و  رب  دـیکأت  اـب  هتـشذگ  دـننام  ناوت  یم  .دراد  دوجو 

لح يزیچ  هچ  شور  نیا  اب  .تخادرپ  ناگدـننک  شـسرپ  شـسرپ و  یفن  هب  داد و  رارق  دـیکأت  دروم  ار  هتـشذگ  اددـجم  دراد  دوجو 
یب یخیرات  یـسررب  رد  دوش و  یم  عقاو  دـنمدوس  یـسایس ، تالداجم  بوچراچ  رد  اهنت  شور  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  دـش ؟ دـهاوخ 

ای نوفدـم  یـسایس  تاـشقانم  رتسب  رد  یخیراـت  ياهدادـخر  نورد  رد  هتفهن  قیاـقح  تاـیعقاو و  اریز  تسا ؛ شخب  ناـیز  لـصاح و 
.دش دهاوخ  فیرحت 

ددجم ینیبزاب  اب  دسر  یم  رظن  هب  ناوج ، لسن  هژیو  هب  اه ، شـسرپ  راکفا و  هب  مارتحا  یخیرات و  قیاقح  هب  دهعت  رب  دـیکأت  اب  نیاربانب 
یسررب ار  گنج  زاس  هنیمز  طیارش  اددجم  گنج ، عوقو  زا  تعنامم  يریذپ  ناکما  هب  خساپ  هیواز ي  زا  و 
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هجوت دروم  نآ  يریذـپان  بانتجا  ای  يریذـپ  بانتجا  يارب  يریگ  هجیتن  سپـس  گـنج و  عوقو  لـلع  یـسررب  ینیبزاـب ، نیا  رد  .درک 
هک بیترت  نیا  هب  .تسا  رظندم  یخیرات ، یـسررب  کی  رد  اهدنور  ثداوح و  نیودت  تروص  هب  گنج ، عوقو  هوحن ي  هکلب  تسین ؛

هجوت دروم  عیاقو ، اهدادـخر و  یـسررب  اب  ینامز ، تیعقوم  رتسب  رد  قارع و  ناریا و  تابـسانم  بوچراـچ  رد  گـنج  عوقو  عوضوم 
مامتا زا  سپ  رگید  ترابع  هب  .دش  دهاوخ  هتـشاذگ  مرتحم  ناگدنناوخ  هدهع  رب  ییاهن  تواضق  ریـسم  نیا  رد  تفرگ و  دهاوخ  رارق 

یـشسرپ گنج » يریذـپان  بانتجا   » شـسرپ اساسا  ایآ  هکنیا  دـش و  دـهاوخ  هدرپس  مرتحم  ناگدـنناوخ  هب  يریگ  هجیتن  یـسررب  نیا 
دیاب هک  تسا  رادروخرب  یقمع  تعـسو و  نانچ  زا  یخیرات  ظاـحل  هب  قارع  ناریا و  ناـیم  لـئاسم  هکنیا  اـی  تسا  یـساسا  حـیحص و 

؟ دوش حرط  نآ  بسانت  هب  یساسا  ياه  شسرپ 

: تساراد ار  ریز  لصف  رضاح 4  باتک  گنج ، عوقو  هوحن ي  یسررب  هب  مامتها  اب 

گنج عوقو  هنیمز ي  رد  دوجوم  ياه  هیرظن  یسررب  لوا : لصف 

هیرظن کی  اب  ام  هکنیا  ضرف  اب  تسا و  گنج  يریذـپ  بانتجا  شـسرپ  هب  خـساپ  ثحب  لـقث  روحم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  لـصف  نیا  رد 
هدـیدپ كاردا  مهف و  رد  نآ  ریثأت  هاگیاج و  نییبت  يارب  هیرظن  درکراک  موهفم و  اذـل  میتسه ؛ ور  هبور  گنج  عوقو  تلع  هراـبرد ي 
یـسانش هنوگ  یللملا و  نیب  طباور  ثحبم  رد  گنج  زاغآ  للع  دروم  رد  دوجوم  ياـه  هیرظن  نیا ، رب  هوـالع  .تسا  هدـش  ظاـحل  اـه 

.تسا هدش  یسررب  یتلع  کت  تروص  هب  یلع و  شور  اب  یسررب  ياه  ییاسران  تالکشم و  گنج و 

قارع ناریا و  گنج  زاغآ  تلع  هرابرد ي  اه  هیرظن  یسررب  مود : لصف 

يروآ و عمج  نارگلیلحت  نازادرپ و  هیرظن  هاگدـید  زا  قارع  ناریا و  گنج  زاغآ  تلع  هرابرد ي  دوجوم  ياه  هیرظن  لـصف  نیا  رد 
یمسر ياهداهن  زکارم و  نالوئسم و  عضوم  زا  قارع  ناریا و  تایرظن  نیا ، رب  هوالع  .تسا  هدش  هداد  حیضوت 
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.تسا هدش  نییبت 

بالقنا يزوریپ  ات  ریازجلا  دادرارق 1975  داقعنا  هژیو  هب  ههد ي 1970 و  رد  قارع  ناریا و  تابسانم  لیلحت  هیزجت و  موس : لصف 

رد یماظن  ياتدوک  اب  اما  دراد  لبق  ياه  هدس  رد  هشیر  تسا و  هدرک  ادـیپ  یخیرات  هبنج ي  قارع  ناریا و  يزرم  تافالتخا  زا  یخرب 
شقن تفرگ و  تروص  ناریا  رد  هک  یتالوحت  الباقتم  روشک و  نیا  رب  مکاح  یـسایس  ماظن  تیهام  رییغت  هیئوژ ي 1958 و  رد  قارع 

ناریا و روشک  ود  تابسانم  ههد ي 1970 ، رد  روشک  نیا  عفانم  ظفاح  اکیرما و  کیژتارتسا  دـحتم  ناونع  هب  هقطنم  رد  ناریا  دـیدج 
هب یتـینما  یماـظن -  ياهدادـخر  دادرارق و  ریثأـت  تحت  اـهریغتم  رگید  روـشک و  ود  هقطنم و  رب  مکاـح  ياـضف  هیاـس ي  رد  ار  قارع 

روشک ود  یخیرات  تافالتخا  هرابرد ي  هژیو  هب  هنیمز و  نیا  رد  .دـیماجنا  هریزجلا  دادرارق 1975  داقعنا  ماجنارس  یماظن و  يریگرد 
تابـسانم رب  تالوحت  نیا  ریثأـت  تیمها و  هب  رظن  تسا و  هتفرگ  تروص  یفلتخم  ياـه  یـسررب  تاـعلاطم و  نونکاـت  قارع ، ناریا و 

لامجا هب  دنچره  هناگادـج  یلـصف  رد  اذـل  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هژیو  هب  یخیرات و  يدـنور  رد  قارع  ناریا و 
.تفرگ دنهاوخ  رارق  یسررب  دروم 

اکیرما ناریا و  و  قارع ، ناریا و  تابسانم  رد  هقطنم و  حطس  رد  بالقنا  يزوریپ  ریثأت  یسررب  مراهچ : لصف 

تالداعم یمامت  ناریا  رد  یبالقنا  ینید و  تیهام  اب  یسایس  دیدج  ماظن  يرارقرب  هاش و  طوقس  اب  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ 
رد ینوگرگد  .درک  داجیا  ار  دیدج  ییژرنا  دومن و  رییغت  شوختـسد  دوب ، هتفرگ  لکـش  ههد  کی  زا  سپ  هک  ار ، هقطنم  تابـسانم  و 

یناهج و گرزب  ياه  تردـق  رد  دـیدج  ياهدربهار  ذاختا  نآ و  ياهدـمایپ  هقطنم و  رد  تردـق  ألخ  شیادـیپ  یماـظن و  هنزاوم ي 
هب اهدعب  ناریا و  هب  قارع  زواجت  هب  اهنت  هن  هک  تخاس  مهارف  ار  یتاشقانم  شنت و  ياه  هنیمز  قارع ، هژیو  هب  يا ، هقطنم  ياه  تردـق 

هکلب دیماجنا ؛ تیوک 
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ات سراف و  جـیلخ  هقطنم ي  دوش  یم  صخـشم  حیـضوت  نیا  اب  .تخاس  یم  هرهب  یب  مجـسنم  یتینما  ماظن  کی  زا  ار  هقطنم  ناـنچمه 
، تالوحت نیا  رتسب  رد  .دوب  دهاوخ  هدوب و  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ياهدـمایپ  هرطیـس  رد  نانچمه  هنایمرواخ  يا  هزادـنا 

لـصف نیا  رد  نآ  داعبا  هک  دـش  ینوگرگد  راچد  لبق  ههد ي  اب  هسیاـقم  رد  اـکیرما  ناریا و  و  قارع ، ناریا و  تابـسانم  تـالماعت و 
.دش دهاوخ  هداد  حیضوت 

زا لاس 1358 ، نابآ  ات  بالقنا  يزوریپ  هرود ي  هس  گنج  عورش  ات  بالقنا  يزوریپ  لصاف  دح  رد  قارع  ناریا و  تابسانم  یـسررب 
ناریا و تابسانم  .دریگ  یم  ربرد  ار  لاس 1359  رویرهش  ات 31  لاس 1359  نیدرورف  زا  لاس 1359 و  نیدرورف  ات  لاس 1358  نابآ 

هام تدم 20  هب  لاس 1359  رویرهش  رد 31  گنج  زاغآ  اـت  لاس 1357  نمهب  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لـصاف  دـح  رد  قارع ،
تدش هب  قارع  میژر  لاس 1358  نابآ  رد  اکیرما  ترافس  فرصت  ات  ینعی  لوا ، هام  رد 10  .تفرگ  رارق  یتوافتم  لماوع  ریثأت  تحت 
قارع لخاد  رد  .درک  یم  لابند  ناتسزوخ ، ناتسدرک و  يزرم  قطانم  رد  هژیو  هب  ار ، روشک  ود  كرتشم  ياهزرم  رد  ینماان  نارحب و 
هیکت اب  قارع ، هلحرم  نیا  رد  .تفرگ  تروص  نایعیش  یبوکرـس  مادص و  ینیزگیاج  رکبلا و  نسح  فذح  اب  تردق  ییاج  هباج  زین ،

رد یـساسا  لوـحت  ـالباقتم  نآ و  تسکـش  اـب  هـک  درک  یم  يریگ  یپ  ار  ناتـسزوخ  هـیزجت ي  دوـخ ، یلخاد  هتـسباو ي  رــصانع  رب 
فالخرب قارع  دسر  یم  رظن  هب  مود ، هام  رد 5  .دش  رییغت  شوختسد  زین  قارع  دربهار  لاس 1358 ، نابآ  رد  اکیرما  ناریا و  تابسانم 

هقطنم یللملا و  نیب  عاضوا  رییغت  اب  دوب ، ناتـسزوخ  هیزجت ي  يژتارتسا  لاـبند  هب  ناریا  یلخاد  عاـضوا  رب  هیکت  اـب  هک  لوا  هلحرم ي 
دوب و ریـسفت  لباق  هقطنم  ياهروشک  اکیرما و  عفانم  بوچراچ  رد  هک  درک  لابند  ار  يدـیدج  يژتارتسا  ناریا  لخاد  تـالوحت  يا و 

یگدامآ بسک  یپ  رد  هلحرم ، نیا  رد  قارع  .دزاس  مهارف  ار  ناریا  اب  گنج  رد  قارع  زا  تیامح  ياه  هنیمز  تسناوت  یم 
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، ناریا اب  هطبار  عطق  دننام : دیدج ، ياه  شور  ذاختا  اه و  ناگورگ  يدازآ  زا  اکیرما  يدیماان  تازاوم  هب  موس ، هام  رد 5  .دوب  یماظن 
امـسر روز ، زا  هدافتـسا  اب  ناریا  اب  تافالتخا  یمامت  لح  يارب  ار  دوخ  یماظن  یگدامآ  قارع  هژون ، ياتدوک  سبط و  تایلمع  ماجنا 

زین قارع  میژر  دندرک و  تکرح  قارع  زا  يرادرب  هرهب  ریـسم  رد  دنتـشاد  دـیدج  طیارـش  زا  هک  یکاردا  اب  اه  ییاکیرما  .درک  مالعا 
ار ناریا  هب  قارع  زواجت  ياه  هنیمز  دـنور  نیا  موادـت  .دـش  هدامآ  نآ  اب  وسمه  اکیرما و  عفانم  بوچراـچ  رد  ناریا  هیلع  مادـقا  يارب 

.تخاس مهارف 
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اه هیرظن  یسررب  گنج :

هراشا

 - یـسایس ياهدادـخر  يریگ  لکـش  رب  نآ  ياهدـمایپ  ریثأت  نینچمه  لاـس و  تدـم 8  هب  نآ  موادـت  قارع و  ناریا و  گـنج  عوـقو 
هیرظن نیا  .تـسا  هداد  شرتـسگ  ار  قارع  ناریا و  گـنج  يزادرپ  هـیرظن  لـیلحت و  هـنماد ي  هـقطنم ، روـشک و  لـخاد  رد  یعاـمتجا 

هژیو هب  و  لاس 1367 )  ) نآ همتاخ ي  زا  سپ  تفای و  همادا  گنج  لاـس  لوط 8  رد  دـش و  زاغآ  گنج ، عوقو  اب  نامزمه  اه  يزادرپ 
و گنج » زاغآ  للع   » يزادرپ هیرظن  لیلحت و  .تفرگ  دوخ  هب  يرتدـیدج  اتبـسن  داعبا  لاس 1369 ،)  ) تیوک هب  قارع  زواـجت  زا  سپ 
زا یخرب  ناـیم ، نـیا  رد  .تـسا  هـتفرگ  تروـص  یتواـفتم  ياـهدرکیور  اـب  نآ  همتاـخ ي  هوـحن  هـمادا و  رب  رثؤـم  لـماوع  نـینچمه 

گنج تیهام  قارع ، طسوت  تیوک  لاغـشا  يا  هقطنم  حطـس  رد  .دنا  هتـشاذگ  ریثأت  دـنور  نیا  رب  زین  یلخاد  یجراخ و  ياهدادـخر 
یمجاهت نادـند  ندیـشک   » رب ینبم  رجنیـسیک  هیرظن ي  ساسارب  قارع  یماـظن  ناوت  بیرخت  ترورـض  اـب   (1) نآ نادـحتم  اکیرما و 

يروحم زا  یکی  هب  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  رد  یتابث  یب  داجیا  هب  نآ  لیامت  قارع و  میژر  یبلط  هعـسوت  تلـصخ  دـش  ببـس  قارع »
للم نامزاس  تقو  لک  ریبد  مالعا  اب  هارمه  دنور ، نیا  .دش  لیدبت  مادص  تیـصخش  قارع و  میژر  هرهچ ي  میـسرت  رد  میهافم  نیرت 

یکی دش  بجوم  ناریا ، هب  قارع  زواجت  رب  ینبم 
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راکـشآ نشور و  گنج  همتاخ ي  يارب  ناریا  عضاوم  قارع و  ناریا و  گنج  همادا ي  رب  رثؤم  یقوقح  یناور و  لماوع  نیرت  مهم  زا 
وا نادـحتم  اـکیرما و  يربـهر  هب  تیوـک  يزاـسدازآ  قارع و  هب  هلمح  ياـه  ترورـض  بوچراـچ  رد  رت ، شیپ  عوـضوم  نیا  .دوـش 

رییغت و  روشک ) لخاد  یتح  و   ) ناـهج یمومع  راـکفا  عاـنقا  ناریا ، عضاوم  تیناـقح  تاـبثا  رد  ار  یمهم  راـثآ  یلو  تفرگ ، تروص 
گنج ساسارب  هقطنم  عاضوا  یهدـناماس  يارب  زین ، اـپورا  اـکیرما و  شـالت  .تشادرب  رد  ناریا  هب  تبـسن  هقطنم  ياـهروشک  عضاوم 
نونکا مه  لیلد  نیمه  هب  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  قارع  ناریا و  گنج  يا  هزادـنا  ات  سراـف و  جـیلخ  هقطنم ي  قارع ، میژر  دـضرب 

یـسررب اـی  گـنج ، درگلاـس  تبـسانم  هب  اـهنت  تسا و  هتفرگ  رارق  یـشومارف  قاـحم  رد  يا  هزادـنا  اـت  قارع  ناریا و  گـنج  لـئاسم 
درکیور ساسارب  قارع ، ناریا و  گنج  حیضوت  نیا  اب  .دنوش  یم  ظاحل  اددجم  جنشت ، ای  يدوبهب  نامز  رد  قارع ، ناریا و  تابـسانم 

، اکیرما يربهر  هب  نیدحتم  گنج  دراد  رارق  تاهجوت  نوناک  رد  رتشیب  هچنآ  تسا و  هدـش  لیدـبت  یخیرات  يا  هثداح  هب  يا ، هقطنم 
.تسا مادص  فذح  الامتحا  راهم و  لرتنک و  ترورض  رب  هیکت  اب  قارع  هدنیآ ي  ياهزادنا  مشچ  قارع و  يراج  لئاسم 

اب گنج  مامتا  لصاف  دـح  رد  تسا و  هتفرگ  تروص  يا  هتـسجرب  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ، تالوحت  روشک  لـخاد  رد  هچرگ 
؛ تسا هتخاـس  لوـحتم  ـالماک  ار  گـنج  هـب  شرگن  یلک  ياـهدرکیور  یـسایس  يداـصتقا و  هعـسوت ي  ياـهدربهار  نونکاـت ، قارع 

رارق دوخ  دنمک  رد  ار  یماظن  یعامتجا و  یگنهرف ، یـسایس ، ياه  هصرع  نآ ، ياهدـمایپ  قارع و  ناریا و  گنج  هلئـسم ي  نانچمه 
فـالخرب روـشک  لـخاد  رد  هتـشذگ  ههد ي  یط  هک  ناـنچ  .دـبای  همادا  ههد  نیدـنچ  اـت  شیب  مک و  دـسر  یم  رظن  هب  تـسا و  هداد 

، یسایس ياهراتفر  ماهلا  نوناک  نانچمه  نآ ، ياهدرواتـسد  سدقم و  عافد  لاس  ياه 8  شزرا  گنج و  هلئـسم ي  ینوریب ، درکیور 
ياهراتفر تامیمصت و  اه ، تسایس  دقن  لقث  هطقن ي  یعامتجا و  یگنهرف و 
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.تسا هدوب  بالقنا  لوا  ههد ي  رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  نالوئسم 

هدـش رییغت  شوختـسد  يا  هزادـنا  ات  هک  گنج ، هب  یلک  ياهدرکیور  فالخرب  گنج  عوقو  للع  هرابرد ي  هیرظن  لـیلحت و  هئارا ي 
تروص هراب  نیا  رد  یقیمع  يرظن  یسررب  هنوگ  چیه  دودحم  هلاقم ي  باتک و  دنچ  زج  هب  تسا و  هتـشذگ  دننامه  ناکامک  .تسا 

ای  (1) هتفرگ تروص  قارع  ناریا و  فالتخا  یبای  هشیر  رد  هک  تسا  یتاعلاطم  زا  رثأتم  دوجوم ، تایرظن  اـه و  لـیلحت  .تسا  هتفرگن 
هب .تسا  هتفرگ  رارق  نارگلیلحت  ناققحم و  دانتـسا  دروم  لخاد ، رد  هدـش و  سکعنم  هناسر  ای  هلاقم  باتک ، زا  معا  یجراخ  عبانم  رد 

گنج زاغآ  للع  یـسررب  قطنم  شور و  رگید ، تراـبع  هب  دوش ؛ یمن  هدـهاشم  هنیمز  نیا  رد  یـسوسحم  تفرـشیپ  زین ، لـیلد  نیمه 
زونه لالدتسا  عبانم و  رظن  زا  هک  تسا  گنج  يریذپ » بانتجا   » هیرظن هئارا ي  هجوت  لباق  هلئـسم ي  اهنت  هتـشاد و  یـسوسحمان  رییغت 

ساسارب هدش  ماجنا  ياه  یسررب  نینچمه  .تسا  هدشن  یقلت  یسایس ، ضارغا  تاظحالم و  زا  رود  هب  مکحتسم و  یملع و  يا  هیرظن 
هتشادن یسوسحم  تفرشیپ  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  حطس  رد  ای  قارع  ناریا ، نالوئسم  اب  وگو  تفگ  ای  دنـس  زا  معا  لوا  تسد  عبانم 
یقیمع يدـج و  ماگ  دـیدج  لوا و  تسد  عبانم  هب  یبایتسد  گنج و  هرابرد ي  شرگن  رکفت و  قطنم  شور و  نایم  لماعت  رد  .تسا 

.دش دهاوخ  نشور  نامز  تشذگ  اب  ارهاظ ، یلو  تسا ؛ هدشن  هتشادرب 

يروئت بوچراچ  رد  ار ، نآ  عوقو  للع  هژیو  هب  قارع و  ناریا و  گنج  یلخاد  یجراخ و  نازادرپ  هیرظن  نارگلیلحت و  لاـح ، نیا  اـب 
ساسارب نآ  رد  هتفهن  قیاقح  قارع و  ناریا و  گنج  تایعقاو  رگید  ترابع  هب  دـننک ؛ یم  یـسررب  توافتم ، لیالد  عبانم و  اـب  ییاـه 

لاح .دوش  یم  لیلحت  كاردا و  توافتم  ياه  هیرظن 
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رد قارع  ناریا و  گنج  زاغآ  للع  قارع ، ناریا و  گـنج  لـئاسم   (1) نییبت رد  اه  هیرظن  شقن  تیمها و  و  یلامجا ، حیـضوت  نیا  اـب 
ناریا گنج  هرابرد  دوجوم  تاینهذ  یفاکشدبلاک  یعون  عقاورد  مادقا  نیا  .دوش  یم  يرگنزاب  يریذپ » بانتجا   » هیرظن ي بوچراچ 

یـسررب گـنج  زاـغآ  لـلع  هراـبرد ي  دوجوم  ياـه  هیرظن  سپـس  و  هیرظن » درکراـک  موهفم و   » ادـتبا روظنم ، نیا  هب  .تسا  قارع  و 
.دش دهاوخ 

اه هیرظن  درکراک  موهفم و 

رییغت شوختسد  ار  یناسنا  عماوج  یعامتجا  تشونرـس  هک  دنتـسه   (2) یعامتجا ياه  هدـیدپ  نیرت  هتـسجرب  اه ، بالقنا  اه و  گنج 
نییبت ترورض  تلع و  تخانش ؟ ناوت  یم  ار  اه  هدیدپ  هنوگ  نیا  ایآ  اساسا  و  درک ؟ دیاب  هچ  اه  هدیدپ  نیا  تخانـش  يارب  .دننک  یم 

؟ تسیچ ماع  يانعم  هب  یعامتجا  مولع  هزوح  رد  يزادرپ  هیرظن  و 

تیاهن رد  هتفای و  ققحت  هدـنکارپ  ياهدادـخر  زا  يا  هعومجم  هک  تسا  انعم  نیدـب  یعاـمتجا  ياـه  هدـیدپ  ثداوح و  زورب  روهظ و 
ياهراتفر هاگدید  زا  ار  اه  هدـیدپ  هنوگ  نیا  دـیاب  هنوگچ  .دوش  یم  نیـشیپ  تیعـضو  نیزگیاج  هک  دـنک  یم  داجیا  يدـیدج  دـنور 

؟ درک یسررب  هعماج  صخش و 

30 ص :
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نییبت ینیع و  ملاع  اب  یلقع ، دروخرب  عقاورد  یعیبط ، یعامتجا و  ياه  هدـیدپ  زا  معا  یجراخ ، تایعقاو  اـب  یناـسنا  ههجاوم  هنوگره 
رد لیلد  نیمه  هب  .تسا  دوجوم  تاماهبا  عفر  رظندروم و  هلئـسم  ياـه  یگدـیچیپ  يزاسراکـشآ  ياـنعم  هب  نییبت ، .تسا  نآ  یقطنم 
رد .دوش  یم  هداد  ناشن  رگیدـکی  اب  عیاقو  طابترا  سپـس ، دوش و  یم  نایب  عیاقو  تلع  تسخن ، دریگ : یم  تروص  راک  دـنچ  نییبت ،

رجنم دـشاب ، یتافانم  جراخ  ملاع  ام و  ینهذ  ياوتحم  ینعی  ام  لقع  نایم  رگا  .دوش  یم  ریذـپ  ناکما  لقع  اب  هثداح  مهف  نییبت ، ماـقم 
 . (1) .دوش یم  شسرپ  داجیا  هب 

ریذپ ناکما  نهذ ، رد  اهنآ  نییبت  نودب  اهدادخر  ثداوح و  مهف  الوا  هک  دـهد  یم  ناشن  ینیع  ناهج  ینهذ و  ناهج  زا  تشادرب  نیا 
دناوـت یم  ینهذ  ياوـتحم  اـهراتخاس و  تواـفت  لـیلد  هب  ینیع ، ناـهج  اـب  نهذ  لـماعت  رد  اـه  تشادرب  كاردا و  نینچمه ، .تـسین 

ياـه تشادرب  یتـسیلاربیل ، اـی  یتسیـسکرام  یمالـسا ، رکفت  بوچراـچ  رد  اـضرف  .دوش  ینوگرگد  شوختـسد  هراوـمه  تواـفتم و 
یخیرات ياه  هدـیدپ  ياه  تشادرب  اب  لاح  نامز  رد  دـحاو  تاعوضوم  زا  كاردا  لیلد  نیمه  هب  تسین ؛ ناسکی  یعامتجا  تاـیعقاو 

ای ریـسفت  لصا  رد  دروآ و  یم  دوجو  هب  اهدادـخر  هب  تبـسن  یـصاخ  شرگن  يا  هیرظن  نییبت و  ره  رگید ، ترابع  هب  .تسا  توافتم 
 . (2) .دنک یم  نوگرگد  دادخر  نآ  هب  تبسن  ار  ام  دید  توافتم  ياه  هیرظن  بوچراچ  رد  اهدادخر  نییبت 

یم نشور  يا  هزادنا  ات  هیرظن  هیـضرف و  درکراک  شقن و  نهذ ، ملاع  رد  ینیع  ياه  هدیدپ  تخانـش  ینالقع  دنیارف  شریذـپ  اب  لاح 
: تسا هدمآ  نآ  درکراک  هیرظن و  ترورض  هرابرد ي  للملا  نیب  طباور  رد  ضراعتم  ياه  هیرظن  باتک  رد  .دوش 

فده ناونع  هب  و ، شهوژپ ، تیادـه  اهنآ ، نایم  ینورد  طباور  هرابرد ي  هشیدـنا  اه و  هدـیدپ  كرد  يارب  یملع ، هتـشر ي  ره  رد  »
دوجو لوقعم ، تسرد و  ياه  يراذگ  تسایس  هئارا ي  يارب  تسا ، حرطم  یعامتجا  مولع  رد  هک  يرت  هطساوالب  دنمدوس 

31 ص :

،1380 نارهت ، سمره ، تاراشتنا  یباختنا ، ردان  همجرت ي  اه ، يژولوئدیا  راگزور  رد  تسایـس  خیرات و  دقن  نورآ ، نومیر  . 32 - 1
.97 ص 98 - 

.104 ص 105 -  نامه ، . 33 - 2
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میهد و ناـمزاس  ار  شیوخ  ياـه  هتـسناد  اـت  دـنک  یم  کـمک  اـم  هب  هک  تسا  يرکف  رازبا  هیرظن  عقاورد   (1) .دراد ترورض  هیرظن 
 . (2)« .دهد یم  تسد  هب  يا  هناراذگ  تسایس  ياه  هیصوت  یبایشزرا  يارب  یبوچراچ  هیرظن  ....میزاس  حرطم  یمهم  تالاؤس 

مدـع يرـشب و  روما  رد  نیداینب  یمظن  دوجو  هب  لئاق  دـیاب  زادرپ  هیرظن  هک  دراد  رارـصا  للملا ، نیب  طباور  نازادرپ  هیرظن  زا  اـنزور ،
ییـالقع وحن  هب  ار  ییـالقع ، ریغ  راـتفر  لـلع  حالطـصا ، هب  یتح  روما ، لـلع  ناوت  یم  هک  دـنک  ضرف  دـشاب و  روما  یفداـصت  عوقو 

نیا نایم  یقطنم  طابترا  دوبن  يانعم  هب  رـشب  یگدـنز  ثداوح  تتـشت  هک  دراد  هراشا  عوضوم  نیا  هب  احیولت  انزور ،  (3) .داد حیضوت 
هب دـیاش  .دـنک  یم  يوریپ  قطنم  مظن و  کی  زا  اهدادـخر  عوقو  هک  دریذـپب  ار  طرـش  نیا  دـیاب  زادرپ  هیرظن  هکلب  تسین ؛ اهدادـخر 

هنحص يرهاظ  یگنهامهان  لد  زا  ات  دشوک  یم  هک  سکره  : » تسا هدش  نایب  يزادرپ  هیرظن  قادصم  دروم  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه 
ار اهنآ  ناوتب  دنوشن و  بوسحم  یفداصت  يروما  مه ، زا  ادج  ياهدادـیور  نآ ، ساسارب  هک  دروآ  تسد  هب  ار   (4) ییانعم ناهج ، ي 

 . (5)« .تسا زادرپ  هیرظن  کی  انطاب  درک  نییبت  دنمشوه  مظنم و  ییوگلا  رد 

هیور ي زا  اـه ، هدـیدپ  نییبت  شور  ياـنعم  هب  یعاـمتجا ، ياـه  هدـیدپ  اـب  دروخرب  رد  یعاـمتجا و  مولع  هزوح ي  رد  يزادرپ  هیرظن 
هیـضرف دوش و  یم  داجیا  هیـضرف  وترپ  رد  مهف ، هک  تسا  رواب  نیا  رب  گرزب ، سانـش  هعماج  ربو ، سکام  .دنک  یمن  يوریپ  يدـحاو 

ای میا  هدیمهف  تسرد  مینادب  ام  ات  دیآ  نوریب  بایماک  ناحتما  زا  دیاب 

32 ص :

ص 96. نامه ، . 34 - 1
، یجراخ تسایـس  همان  لصف   »، 1368 ناریا 1376 -  یمالـسا  يروهمج  رد  یتینما  ياه  نامتفگداپ  ، » کیجات اضردـمحم  . 35 - 2

ص 991. ناتسمز 1378 ، لاس 13 ،
يدـنب هقبط  هب  فرط  کـی  زا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ هبل  ود  يریـشمش  دـننامه  يروـئت  هک  دراد  داـقتعا  ینارهز ، یفطـصم  . 36 - 3

اب یـصاصتخا  يوگو  تفگ   ) .دوش هتفرگ  هدـیدان  تاعالطا  زا  یـشخب  دوش  یم  ببـس  رگید  فرط  زا  دـنک و  یم  کمک  تاعالطا 
(. 1380  / 11  / 1 هدنسیون ،

.نامه . 37 - 4
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دوش و یمن  داجیا  هیضرف  وترپ  رد  مهف  تسا  دقتعم  چنیو  هک ، یتروص  رد  .تسارگ  تعیبط  ربو  دنیوگ  یم  لیلد  نیمه  هب  .تسردان 
، تسخن .میمهف  یم  هیرظن  زا  رتدوز  ار  هژیو  ياهدادـخر  یناـسنا  موـلع  رد  اـم  دـیوگ  یم  وا  .تـسین  يدـعب  نوـمزآ  دـنمزاین  زگره 

هیرظن هب  تسخن ، .تسا  سکعرب  ناـیرج  یبرجت  موـلع  رد  هک  یلاـح  رد  میزاـس ؛ یم  ار  هیرظن  سپـس  میمهف و  یم  ار  هژیو  دادـخر 
مسیویتیزوپ و بتکم  زا  رثأـتم  يزادرپ  هیرظن  شور  رگا  نیارباـنب ،  (1) .میمهف یم  ار  هژیو  دادـخر  نآ  وـترپ  رد  دوـش و  یم  هتخادرپ 

عوقو نیاربانب  دراد و  یتلع  یعیبط ، ياـه  هدـیدپ  هک  دراذـگ  یم  نیا  رب  ار  ضرف  دـشاب  ارگ  تعیبط  اـی  یتاـبثا  مهف  لـیلحت و  شور 
نیا ربارب  رد  ؛(2)  تسا هعماج  نیناوق  فشک  يانعم  هب  هلوقم ، نیا  رد  يزادرپ  هیرظن  تسا و  نیناوق  عبات  زین ، یعامتجا  ياـه  هدـیدپ 

نیدب  (3) .داد رارق  هجوت  دروم  ار  نالعاف  لیلد  دیاب  هک  تسا  یلدـمه  رب  ینتبم  مهف  هویـش ي  هک  دراد  دوجو  یمهفت  بتکم  شور ،
ثداوح مهف  هرابرد ي  هعیبطلا ، ءاروام  مولع  دنمـشناد  خروم و  دوو ، گنیلاک  .داد  رارق  لعاف  ياج  ار  دوخ  دـیاب  مهف  يارب  هک  انعم 
رادانعم ییاهراتفر  اب  خیرات  رد  ام  : » دیوگ یم  وا  .داد  رارق  زیواتـسد  ار  نیناوق  ناوت  یمن  هک  دراد  یم  راهظا  یمهفت  شور  اب  خـیرات 

 . (4)« .داد رارق  یخیرات  ياه  لعاف  ياج  هب  ار  دوخ  دیاب  اهنآ  مهف  يارب  .میتسه و  ور  هبور 

یقطنم و یبوچراـچ  یـسانش ، هعماـج  هلمج  زا  مولع و  همه ي  هک  دوب  رواـب  نیا  رب  یـسانش ، هعماـج  هژاو ي  عدـبم  تنک ، تسوگا 
وا .دنتـسه  دوخ  هتـشر ي  هژیو ي  ياه  هدـیدپ  رب  مکاح  یناهج  ياه  نوناق  فشک  یپ  رد  اـهنآ ، یماـمت  دـنراد و  كرتشم  یـشور 

، ملع میـشاب و  راذـگریثأت  دوخ  تشونرـس  رد  تسناوت  میهاوخ  يرـشب ، هعماج ي  رب  مکاح  ياه  نوناق  فشک  اـب  هک  تشاد  داـقتعا 
يرگراهم ییاناوت  ینیب ، شیپ  ییاناوت  ، » هک يو  روهـشم  هتفگ ي  .دنک  یم  مهارف  ام  يارب  ار  یعیبط  ناهج  ياهدادـیور  راهم  ناکما 

اب دیاب  هک  تسا  هتـشاد  راهظا  یتخانـش » هعماج  شور  دـعاوق   » باتک رد  زین ، میکرود  لیما   (5) .دنک یم  حیرـشت  ار  هدیا  نیا  .تسا »
ياه هدیدپ 

33 ص :
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ص 327. ذخأم 1 ، . 25 - 2
ص 327. ذخأم 1 ، . 26 - 3
ص 468. ذخأم 1 ، . 27 - 4

ص 10. ، 1371 زاریش ، هاگشناد  پاچ  ییانف ، بلاطوبا  همجرت  يداقتنا ، يدمآرد  شیپ  یسانش  هعماج  زندیگ ، ینوتنآ  . 28 - 5
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رگا هک  دـهد  یم  حیـضوت  اه  هیرظن  نیا  یـسررب  دـقن و  زا  سپ  دوخ  باـتک  رد  زندـیگ ،  (1) .درک دروخرب  ایـشا  دننامه  یعامتجا ،
یتسرد هب  ار  هتـشذگ  مه  دنوش ؛ یم  نییعت  یعیبط  ياه  نوناق  اب  هک  مینادب  اهدادـیور  زا  یکیناکم  يا  هعومجم  ار  یعامتجا  تیلاعف 

(2) .میا هدوبن  بایماک  دوخ  یلامتحا  هدنیآ ي  رد  یتخانش  هعماج  يواکاو  ریثأت  یگنوگچ  كرد  هرابرد ي  مه  میا و  هدرکن  كرد 
رد زندـیگ  .دراد  رواب  نیا  در  رد  یعـس  دـناد و  یم  رکفت  ياه  هویـش  اب  فلاخم  ار  یعیبط  مولع  ياـنبم  رب  یـسانش  هعماـج  موهفم  وا 
ای  ) خـیرات یـسانش و  هعماج  دوش  یم  اعدا  یگداس  هب  نآ ] رد  ] هک میور  رتارف  يزرم  زا  میریزگاـن   » اـم دراد  یم  راـهظا  دوخ  باـتک 

...دنریذپان صیخشت  رگیدکی  زا  خیرات ) یعامتجا و  مولع  مییوگب  رت  تسرد 

دزاس و یم  ار  اه  ناسنا  مه  نامزمه ، تسا و  هدش  هتخاس  رشب  ياه  شکمـشک  اه و  تلاخد  اب  خیرات ، هنوگچ  هک  مینک  كرد  دیاب 
 . (3) .دنک یم  ینیب  شیپ  هن  دراد و  رظن  رد  هن  رشب  هک  دروآ  یم  راب  هب  ار  یجیاتن  مه 

دوخ دیاب  تسا و  اه  تین  مهف  قیرط  زا  لامعا  مهف  رب  یلـصا  دیکأت  دراد ، رارق  نآ  ریثأت  تحت  زین  زندیگ  دک  یمهفت ، هیرظن ي  ربارب 
، یلمع ره  هدـننک ي  نییعت  ياه  هزیگنا  تاین و  مهف  يارب  هک  تسا  هتفگ  هراب  نیا  رد  زین  نورآ  نومیر  .داد  رارق  نالعاف  ياـج  هب  ار 
ار میمـصت  نآ  ناوتب  اـت  تخانـش  ار  میمـصت  ذـخا  هنیمز ي  دـیاب  رگید  نخـس  هب  .درک  یـسررب  شا  یخیراـت  تفاـب  رد  ار  نآ  دـیاب 

یم یـسررب  ار  مود  یناهج  گنج  ياهدادیور  هک  یخروم   » دـنز یم  لاثم  خروم  هفیظو ي  هرابرد ي  رگید  ییاج  رد  وا   (4) .دیمهف
گنج تشونرس  ناشیاه ، يریگ  میمـصت  هک  دبایرد  ار  ینارادمتـسایس  ياه  تین  اه و  هزیگنا  ینهذ ، يایند  ات  دنک  شالت  دیاب  دنک 

اه هزیگنا  هب  دیاب  یناسنا  ياهدادیور  حیضوت  رد  هک  دوب  رواب  نآ  رب  زین  هفـسلف ، ییاداناک  داتـسا  يرد ، مایلیو   (5)، تسا هدز  مقر  ار 
هب یناسنا  ياه  هدیدپ  حیضوت  .دنک  یم  ادیپ  توافت  یکیزیف  حیـضوت  اب  یخیرات  حیـضوت  ساسا  نیمه  رب  و  تشاد ؛ هجوت  اه  تین  و 

ارجام ریگرد  هک  تسا  یناسک  ياه  هزیگنا  فشک  ینعم 

34 ص :

.نامه . 29 - 1
ص 12. نامه ، . 30 - 2

ص 147. نامه ، . 31 - 3
،1380 نارهت ، سمره ، تاراشتنا  یباختنا ، ردان  همجرت ي  اه ، يژولوئدیا  راگزور  رد  تسایـس  خیرات و  دقن  نورآ ، نومیر  . 32 - 4

.97 ص 98 - 
.104 ص 105 -  نامه ، . 33 - 5
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ای فده  ساسارب  مسج  طوقـس  کیناکم ، رد  هکنآ  لاح  .دوش  یم  هدیجنـس  لعاف  فدـه  ساسارب  لمع  يرواب  نینچ  رد  .دـنا  هدوب 
 . (1) .دوش یمن  فیرعت  طوقس  هزیگنا ي 

عـناوم و اـب  خـیرات ، مهف  رد  هژیو  هب  زین ، یمهفت  شور  دراد ، یتساـک  ءایـشا  دـننامه  ارگ ، تعیبـط  شور  هـک  نازیم  ناـمه  هـب  هـتبلا 
عیاقو تماق  رب  سابل  انعم  کی  هب  اه ، هیرظن  تایـضرف و  رب  هیکت  اب  اهدادـخر  ثداوح و  مهف  .تسا  هجاوم  يدایز  ياـه  تیدودـحم 
رگید يوس  زا  یلو  دوش ؛ یم  دحاو  تاعوضوم  هرابرد ي  توافتم  ياه  هیرظن  روهظ  هب  رجنم  وس  کی  زا  مادقا  نیا  .تسا  ندناشوپ 

تیهام رد  هتفهن  قیاقح  اب  یخیرات  ای  یعامتجا  يا  هعقاو  هرابرد  هیرظن  کی  تاضورفم  ناـیم  ینـشور  لـماک و  تبـسن  تسا  نکمم 
هزادنا ات  جیار و  یملع ، یشور  لوصا و  هیرظن  هیضرف و  دربراک  هک  لاح  نیع  رد  رگید ، ترابع  هب  .دشاب  هتـشادن  دوجو  هدیدپ ، نآ 

، دراوم زا  يرایسب  رد  دزاس ؛ یم  ریذپ  ناکما  ار  اهنآ  دنور  ینیب  شیپ  نینچمه  اه و  هدیدپ  لیلحت  نییبت و  تسا و  ریذپان  بانتجا  يا 
نیمه هب  .درادن  تیعقاو  رب  تلالد  دایز  لامتحا  هب  دوش  یم  هتخانـش  تیعقاو »  » مان هب  هچنآ  (2) و  تساه يروئت  رد  هدیچیپ  تایعقاو 

هک تسا  دقتعم  دوخ  شور » دض   » باتک رد  دـنباریاف   (3) .دراد یبسن  يرابتعا  تسین و  لماک  اه ، يروئت  زا  لصاح  تخانـش  لـیلد ،
.درک لیلحت  نییبت و  ار  اهنآ  دحاو ، شور  يروئت و  کی  رظنم  زا  ناوتب  هک  دنتـسه  نآ  زا  رت  هدیچیپ  یناسنا  یعامتجا -  ياه  هدـیدپ 

زا سپـس ، دـننک و  یم  روصحم  دوخ  يرظن  گنت  بوچراچ  رد  ار  اه  هدـیدپ  تسخن ، .دـنراد  یلیلقت  يدرکراـک  اـساسا  اـه  يروئت 
اه و ضرف  شیپ  اب  صاخ و  هیواز ي 

35 ص :

ص 96. نامه ، . 34 - 1
، یجراخ تسایـس  همان  لصف   »، 1368 ناریا 1376 -  یمالـسا  يروهمج  رد  یتینما  ياه  نامتفگداپ  ، » کیجات اضردـمحم  . 35 - 2

ص 991. ناتسمز 1378 ، لاس 13 ،
يدـنب هقبط  هب  فرط  کـی  زا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ هبل  ود  يریـشمش  دـننامه  يروـئت  هک  دراد  داـقتعا  ینارهز ، یفطـصم  . 36 - 3

اب یـصاصتخا  يوگو  تفگ   ) .دوش هتفرگ  هدـیدان  تاعالطا  زا  یـشخب  دوش  یم  ببـس  رگید  فرط  زا  دـنک و  یم  کمک  تاعالطا 
(. 1380  / 11  / 1 هدنسیون ،
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، اهنآ یناشیپ  رب  دـنناشوپ و  یم  میمعت  هماج ي  دوخ  ياه  هتفای  رب  تیاهن ، رد  دـننک و  یم  لیلحت  ار  اهنآ  صخـشم  ياه  هبرجت  شیپ 
 . (1) .دننز یم  یمومع  فرصم  یلومش و  ناهج  رهم 

گنج عوقو  للع  یسررب  رد  اه  هیرظن 

هراشا

نآ ندـش  ینالوط  گنج و  للع  عوضوم  رب  رظان  رت  شیب  حلـص  گنج و  هب  طوبرم  ياـه  هیرظن  هک  دراد  داـقتعا  ینارهز ، یفطـصم 
.دراد دوجو  کـیروئت  ـألخ  هنیمز  نیا  رد  هتفرگ و  تروـص  یهجوـت  رتـمک  گـنج  همتاـخ  عوـضوم  هب  تبـسن  دـشاب و  یم  زکرمتم 

(. 1380  / 11  / 1 هدنسیون ، اب  یصاصتخا  يوگو  تفگ  )

واک دـنک و  عوضوم  گنج  للع  للملا  نیب  طباور  رد  ریخا  نرق  راهچ  رد  للملا ، نیب  طباور  زادرپ  هیرظن  یتسلاـه  هتفگ ي  هب  هچرگ 
دوـجو دـنهد  یم  خر  اـه  گـنج  ارچ  یمیدـق  شـسرپ  هب  خـساپ  زوـنه  دـنک  یم  دـیکأت  يو  هک  هنوـگ  ناـمه  یلو  ؛(2)  تسا هدوب 

زاغآ ياهراک  زاس و  للع و  اه ، هشیر  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  اـب  گـنج  تاـیبدا  شرتسگ  دـسر  یم  رظن  هب  لاـح ، نیعرد   (3) .درادن
لوا و یناهج  گنج  رد 2  نآ  داعبا  زا  یشخب  هک  تسا  دیدج  ياه  حالس  يریگراک  هب  گنج و  تیهام  رییغت  زا  رثأتم  اساسا  گنج 
امیشوریه و رهـش  یمتا 2  نارابمب  زا  یـشان  ضراوع  يا و  هتـسه  ياه  حالـس  هب  اـهروشک  زا  يرایـسب  یباـیتسد  .دـش  راکـشآ  مود 

رارق ریثأت  تحت  ار  گنج  هرابرد  دوجوم  تاروصت   (4)، داهن ياجرب  هتشک  رازه  زا 100  شیب  هک  اکیرما ، ياهورین  طسوت  یکازاکان 
ات درک  رذـح  گنج  زا  ناوت  یم  هکنآ  دـیون  اب  لوحت  نیا  .درک  روصت  لباق  ریغ  زین  ار  يدـعب  یمتا  گـنج  عوقو  زادـنا  مشچ  داد و 

عوقو زا  يریگولج  يارب  يا  هدرتـسگ  ياـه  شـالت  ساـسا  نیمه  رب   (5) .تشاذـگ ریثأت  يراجت  یماظن و  يژتارتسا  رب  يداـیز  دـح 
: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  للملا ، نیب  طباور  زادرپ  هیرظن  نهوک ، دنومیر  .تفرگ  لکش  گنج 

36 ص :

.نامه . 37 - 1
راهب یتینما ، یعافد  تاعلاطم  همان  لصف  رهاطریم ، اضر  همجرت  گنج ،» هدـیدپ ي  يرظن  یـسررب  ، » یتسلاـه یج  .يو  .یک  . 38 - 2

ص 61. هرامش 26 ، ، 1380
.نامه . 39 - 3

ص 35. نارهت 1373 ، یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  يردیح ، دوواد  همجرت  للملا ، نیب  طباور  قطنم  زنوج ، سارتلاو  . 40 - 4
ص لوا ، دـلج  للملا ، نیب  طـباور  ياـه  هیرظن  باـتک  لباقتم 1989 ،» یگتـسباو  تراجت و  گـنج  ، » سنارکزور دراـچیر  . 41 - 5

.1026
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یشان یعمج  راتـشک  رطخ  اب  هجاوم  زین  الاح  میا و  هدوب  یناج  تافلت  نویلیم  اه  هد  اب  یناهج  گنج  دهاش 2  ام  هک  متسیب ، نرق  رد  »
صاصتخا لیذ  تالاؤس  هب  للملا  نیب  تسایـس  هعلاطم ي  رد  تیحجرا  نیرتـالاب  هک  تسا  یعیبط  میتسه ، يا  هتـسه  ياـه  حالـس  زا 

 . (1) »؟ دروآ مهارف  ار  يراکمه  ياه  هنیمز  درک و  بانتجا  گنج  زا  تشاذگ ، رانک  ار  تامصاخم  ناوت  یم  هنوگچ  هک  دوش  هداد 

گنج عوقو  هک  دـش  یم  روصت  نیا ، زا  شیپ  هک  دریگ  یم  تروـص  یتیعـضو  رد  گـنج  هراـبرد  یکاردا  رییغت  یموـهفم و  لوـحت 
نامز ردـق  نآ  دـیاب  گنج ، رارکت  يارب  و  یب ) نیوتدـلونرآ   ) تسا یمتح  نرق ، ره  بوانتم  ياه  هخرچ  رد  تسا و  ریذـپان  بانتجا 

ستیوزالک درکیور  رد  یتح   (2) (. نوسدراچیر سیئول   ) دنک شومارف  ار  یلبق  گنج  ياه  هنیزه  اه و  جنر  دیدج  لسن  هک  درذـگب 
نامتفگ همادا ي  یـسایس و  یقیقح  رازبا  هکلب  دوبن ؛ یـسایس  یمادـقا  اهنت  گنج  تسایـس »، رازبا   » ناونع هب  نآ  فیرعت  گـنج و  هب 

داـعبا یـسررب  زا  سپ  يو ، رظن  مغریلع  .تسناد  یم  یقطنم  ار  گـنج  هیرظن ، نـیا  اـب  ستیوزـالک ،  (3) .تفر یم  رامش  هب  یـسایس 
هنحـص ي رد  نآ  زا  يرازبا  دربراک  ياج  هب  دـیاب  یم  هک   (4) دـش یقلت  زیمآ  فارحنا  يراتفر  گنج  اجیردـت  گنج ، زیمآ  هرطاخم 

.درک شالت  نآ  عوقو  زا  يریگولج  يارب  تسایس ،

یتایـضرف تاظحالم و  هب  رظان  نآ ، عوقو  زا  يریگولج  فدـه  اب  گنج ، لـلع  اـه و  هشیر  هراـبرد ي  يزادرپ  هیرظن  لاـح ، نیع  رد 
گنج زورب  ناکما  نارگن  ای   (5) دنتـسناد یم  یخیرات  لاوحا  عاضوا و  زا  رثأتم  ار  گـنج  عوقو  مدرم  زا  یخرب  هک  یلاـح  رد  .تسا 

یباـختنا گـنج  هک  دنتـشاد  دـیکأت  رگن  نـالک  نازادرپ  هیرظن  ریاـس  یـسایس و  مولع  نادنمـشناد  دـندوب ؛  (6) هتـساوخان ای  یفداصت 
 . (7) .میمصت یب  يراجفنا و  هن  تسا و  هدش  باسح  هناهاگآ و 

دنراگزاس و رگیدکی  اب  هک  دـنهد  یم  ماجنا  ار  ییاه  شنک  اه  تلود  ای  اه  تلم  دـیوگ  یم  هعزانم  فیرعت  رد  زین ، لکنارف  فزوج 
نیفرط عقاوم ، رثکا  رد 

37 ص :

ص ناتسبات 1370 ، نارهت ، ریفس ، رشن  یچ ، هشیش  یفطصم  همجرت ي  للملا ، نیب  تسایـس  رد  يزاب  دعاوق  نهوک ، دنومیر  . 42 - 1
.25

، یگرزب دـیحو  بیط و  اضریلع  همجرت ي  للملا ، نیب  طباور  رد  ضراعتم  ياـه  هیرظن  فارگزتلاـف ، تربار  یترئود و  زمیج  . 43 - 2
ص 529. مود ، دلج  نارهت 1376 ، مود ، پاچ  سدق ، رشن 

ص 77. ذخأم 20 ، . 44 - 3

ص 77. ذخأم 20 ، . 45 - 4
،1376 نارهت ، یگنهرف ، یملع -  تاراشتنا  تکرش  هتـسجخرف ، گنـشوه  همجرت  گنج ، یـسانش  هعماج  لوتوب ، نوتـساگ  . 46 - 5

ص 125.
.516 ص 517 -  ذخأم 25 ، . 47 - 6

.نامه . 48 - 7
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عقاورد  (1) .دـنراد لمع  يدازآ  هعزانم  لصف  لح و  ینعی  زیمآ  تکراشم  ینیزگیاج  يوجو  تسج  اـی  هعزاـنم  باـختنا  رد  هعزاـنم 
رد تیقفوم  بسک  يارب  يراودـیما  داـجیا  نیداـینب  تایـضرف  زا  هنادازآ  یباـختنا  هناـهاگآ و  یمیمـصت  ناوـنع  هب  گـنج  رب  دـیکأت 
يا هدیدپ  گنج  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  يروصت  نینچ  رگا  اریز  تسا ؛ صوصخ  نیا  رد  يزادرپ  هیرظن  گنج و  عوقو  زا  يریگولج 

ترابع هب   (2) .دیـشوپ مشچ  نآ  هعلاطم  زا  دیاب  تسین  یلامتحا  چیه  عبات  تسا و  يرادفده  تیلع  ره  زا  لقتـسم  مظنم و  ریغ  الماک 
یم گنج  زا   (3) یـصاخ لکـش  زورب  هب  رجنم  توافتم  ياهزیواتـسد  اه و  هناهب  ای  للع  دوش و  یم  رارکت  اـه  گـنج  هچرگ  رگید ،
یم هنیمز  نیا  رد  زنوج  .سارتلاو  .دشاب  رادفده  یتلع  نودب  مظنمان و  يا  هدیدپ  گنج  هک  تسین  انعم  نیدـب  لماوع  نیا  یلو  دوش ؛

: دسیون

ناوت یم  دنراد و  يدعاوق  اهوگلا و  هنایوجزیتس ، ياهراتفر  .تسا  راوتـسا  یمهم  هنیمز ي  رب  گنج  هب  طوبرم  یملع  ياه  شهوژپ  »
ره رد  گنج  نارود  راتفر  دشاب و  تسردان  هیضرف  نیا  رگا  .داد  صیخـشت  راد ) مظن   ) کیتامتـسیس تروص  هب  ار  اهراتفر  هنوگ  نیا 

 . (4)« .دوب دهاوخ  رمث  یب  یشهوژپ  نینچ  نیا  تروص  نآ  رد  دشاب ، هتشاد  درف  هب  رصحنم  صاخ و  لکش  يدروم 

ار گـنج  زنوج ، اذـل  تسا  گـنج  موهفم  فیرعت  رب  رظاـن  گـنج ، عوقو  لـلع  هراـبرد ي  يزادرپ  هیرظن  هنوگره  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
يروئت سپـس 15  يو  .دـنک  یم  فـیرعت   (5)« یعامتجا ياه  هورگ  نیب  هناحلـسم  هدـمع  ياـه  هزیتس  زا  هتفاـی  ناـمزاس  يا  هشقاـنم  »

: درمش یمرب  ریز  بیترت  هب  ار  گنج  تلع  هب  طوبرم 

؛ تردق نزاوت  مدع   - 1

؛ تردق لوحت   - 2

؛ یبلط تدحو  یهاوخ ، ییادج  ییارگ ، یلم   - 3

؛ یللملا نیب  یعامتجا  مسنیوراد   - 4

؛ تسردان تشادرب  رثا  رب  تاطابترا  رد  لالتخا  - 5

38 ص :

همجرت و للملا ، نیب  طباور  ياه  هیرظن  باتک  ینز ،» هناـچ  هیرظن ي  اـه و  يزاـب  هیرظن  هعزاـنم ، لـیلحت  ، » لـکنارف فزوج  . 49 - 1
.919 ص 920 -  ، 1375 نارهت ، یهاگشناد ، داهج  تاراشتنا  هسسؤم ي  یگرزب ، دیحو  نیودت 

ص 125. ذخأم 28 ، . 50 - 2

ص 125. ذخأم 28 ، . 51 - 3

ص 239. ذخأم 22 ، . 52 - 4

ص 239. ذخأم 22 ، . 53 - 5
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؛ ینف تالاکشا  رثا  رب  تاطابترا  رد  لالتخا   - 6

؛ تینما لئاسم  یتاحیلست و  تباقر   - 7

؛ یجراخ هشقانم ي  قیرط  زا  یلخاد  ماجسنا   - 8

؛ یلخاد ياه  شکمشک  قیرط  زا  یللملا  نیب  هشقانم ي   - 9

؛ یبسن تیمورحم   - 10

؛ یسانش هعماج  يرطف و  یبلطزواجت   - 11

؛ یملع يداصتقا و  لماوع   - 12

؛ یتعنص یماظن و  عمتجم   - 13

 . ؛(1) تیعمج تیدودحم   - 14

 . (2) .روز هب  لسوت  اب  هشقانم  همتاخ ي   - 15

هاتوک اتبسن  ینامز  تدم  رد  رییغت  يارب  راشف  ذوفن و  لامعا  روظنم  هب  ددعتم  ياه  هویش  زا  یکی  گنج  زین ، یتسلاه  هیرظن ي  قبط  رب 
گنج تلع  هکنآ  لاـح   (3) .دـنرادن ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  تافالتخا ، لصف  لـح و  ياـه  شور  رگید  هک  تسا  یتاـعوضوم  لـح  و 

(4) .تاعوضوم رـس  رب  ینعی  دـنرب ؛ یم  راـک  هب  دارفا  رتشیب  هک  تسا  يا  هژاو  ناـمه  اـی  صاـخ  ياـه  شزرا  رـس  رب  شزیتس  عقاورد 
، تلزنم هبلاـطم ي  شزرا و  رـس  رب  يا  هزراـبم  هعزاـنم ، هک  دـنک  یم  هراـشا  تاـعوضوم  نیمه  هب  هعزاـنم  فیرعت  رد  رزوک  سیئول 
(5) .تسا شیوخ  يابقر  نتخاس  دوبان  ای  ندز ، همدص  ندرک ، یثنخ  نیفرط ، زا  کیره  فده  نآ  رد  هک  تسا ، ردان  عبانم  تردق و 

تاعوضوم نیا  .درک  کفنم  فالتخا  دروم  تاعوضوم  اب  ار  گنج  روز و  هب  لسوت  يانعم  هب  هویش ، شور و  دیاب  تاحیضوت  نیا  اب 
؛ دنوش یم  لوحت  شوختسد  نامز  رذگ  رد  زین  تباث  تاعوضوم  زا  یخرب  یتح  دنا و  عونتم 

39 ص :

اب هتـشذگ  گنج  هس  رد  لیئارـسا  فادـها  زا  یکی  .دراد  شقن  گنج  عوقو  يارب  هزیگنا  داجیا  رد  مه ، ییاـیفارغج  لـماوع  . 54 - 1
.تسا هدوب  نیریش  بآ  ياه  همشچرس  عبانم و  رب  طلست  بارعا 

.238 ص 239 -  ذخأم 22 ، . 55 - 2
ص 83. ذخأم 20 ، . 56 - 3
ص 83. ذخأم 20 ، . 57 - 4
ص 296. ذخأم 3 ، . 58 - 5
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هدـش گنج  هب  رجنم  نامز  کی  رد  عوضوم  کی  دـیاش  هک  ارچ  .دنـشاب  گنج  أشنم  ییاهنت  هب  دـنناوت  یمن  تاعوضوم  هکنیا  نمض 
(1) ياهزیواتسد اه و  هناهب  اب  گنج  یلـصا  تلع  نایم  هتبلا  .تشاد  دهاوخن  ار  يدرکراک  ریثأت و  نینچ  رگید  طیارـش  رد  یلو  دشاب 
ره رد  هک  دزاس  یم  نکمم  ار  ییاـهدرکراک   (2)، یـسایس يا  هدیدپ  ناونع  هب  گنج  تروص  ره  رد  .تشاذگ  توافت  دـیاب  زین  نآ 
اریز دشاب ؛ هتـشاد  عوضوم  نیمه  رد  هشیر  گنج  للع  نیرت  مهم  زا  یکی  دـیاش  (3) و  دنرادروخرب یساسا  یتیمها  زا  يرشب  هعماج 

روظنم هب  ای  تادـیدهت ، شهاک  فدـه  اب  ای  هک  دوش  یم  بوسحم  گـنج   (4) رادـیاپ للع  زا  روز ، هب  لسوت  يارب  عماوج  یگداـمآ 
هداد خر  تاعوضوم »  » نداتفا رطخ  هب  لیلد  هب  گنج  ایآ  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  اه  تلود  یلو  .دریگ  یم  ماجنا  یبلط  هعـسوت 

؟ تسا راذگریثأت  نآ  رد  يرگید  تاظحالم  ای   (5) .تسا

لئاـسم زا  یبـیکرت  هناـگ ، هدزناـپ  ياـه  يروئت  رد  هک  دـسر  یم  رظن  هب  زنوج ، سارتـلاو  هراـشا  دروم  ياـه  يروئت  تیمها  دوجو  اـب 
تلود ود  نایم  طیارش  رییغت  هب  رتشیب  تردق  لوحت  ای  تردق  نزاوت  مدع  اضرف  دنا  هدش  حرطم  گنج  عوقو  تلع  ناونع  هب  فلتخم ،

یتاعوضوم یعقاو  ياـنعم  هب  ییاـیفارغج  ضراوع  یخیراـت و  تاـفالتخا  يزرم و  تاـشقانم  هک  یتروص  رد  دراد ، هراـشا  روشک  اـی 
یسررب لیذ  رد  اه  هیرظن  نیا  زا  یخرب  لیـصافت ، نیا  اب  .دنـشاب  گنج  عوقو  تلع  صاخ  ياه  تیعقوم  رد  تسا  نکمم  هک  دنتـسه 

.دنوش یم 

يزرم تاشقانم 

دراچیر .دنهد  یم  لیکـشت  ار  نیـشیپ  رـصاعم و  ياه  گنج  زا  يرایـسب  للع  هشیر و  یخیرات ، تافالتخا  هیاپ ي  رب  يزرم  تاشقانم 
کی رد  تسا  نکمم  هک  تسا  یجنشتم  طباور  لصاح  يزرم  تاشقانم   » هک ضرف  نیا  ساسارب  ار  قارع  ناریا و  گنج  دلیفوکـسا ،
لماـک زا  یکی  ار  ریازجلا  دادرارق 1975  يو  .تسا  هدرک  یـسررب   (6)« دـیآ شیپ  هیاسمه  ياهروشک  ياه  تلود  نیب  نیعم  ناـمز 

نیرت

40 ص :

.272 ص 273 -  ذخأم 22 ، . 59 - 1
ص 238. ذخأم 22 ، . 60 - 2
ص 514. ذخأم 25 ، . 61 - 3
ص 517. ذخأم 25 ، . 62 - 4

.77 ص 78 -  ذخأم 20 ، . 63 - 5
.42 ص 43 -  زییاپ 1377 ، هرامش ي 21 ، وگو ، تفگ  هلجم  سراف ،» جیلخ  رد  يزرم  تاشقانم  ، » دلیفوکسا دراچیر  . 64 - 6
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ریازجلا دادرارق 1975  نتفرگ  هدیدان  روشک و  نایم 2  ددجم  گنج  تلع  حیـضوت  يارب  هدرک و  رکذ  يا  هناخدور  يزرم  تادهاعم 
تالوحت هک  دیـسر  تسا ، هدوب  یتسردان  هجیتن ي  دش  نشور  جیردت  هب  هک  هجیتن ، نیا  هب  قارع  الامتحا  : » تسا هتـشون  قارع  طسوت 

هب هراشا  اب  سپـس  يو   (1)« .تسا هتخاس  مهارف  شا ! یعقاو  بحاص  هب  برعلا  طش  هداـعا ي  يارب  ار  هنیمز  ناریا ، بـالقنا  زا  یـشان 
لماوع هک  دـنک  یم  ریـسفت  نینچ  ار  قارع  طسوت  گولاـت  طـخ  شریذـپ  روشک ، نیا 2  يزرم  تاـشقانم  تیوـک و  هب  قارع  زواـجت 

 . (2) .دننک یم  افیا  تاشقانم  عون  نیا  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن  ینوریب ،

، سپـس دـش و  گنج  هب  رجنم  هک  يزرم  تاشقانم  تسخن ، .دوش  یم  حرطم  هناگادـج  هلئـسم ي  هس  عقاورد  دلیفوکـسا  حیـضوت  اـب 
بالقنا عوقو  اب  طیارش  رییغت  موس  هلئـسم ي  دش و  دقعنم  روشک  تافالتخا 2  لح  يارب  گنج  عوقو  زا  سپ  هک  يزرم  يا  هدـهاعم 

هچرگ هتبلا ، .تسا  نیسح  مادص  طسوت  ریازجلا  هدهاعم ي 1975  نتفرگ  هدیدان  تاشقانم و  کیرحت و  رب  نآ  ریثأت  ناریا و  یمالسا 
.تفریذپ تیوک  لاغشا  زا  لبق  ار  هدهاعم ي 1975  قارع  دراد ، دوجو  نانچمه  روشک  ود  نایم  يزرم  تافالتخا  زورما 

هب ندیـشخب  نایاپ  يارب  قفاوت  دروم  بوچراچ  نامز  کی  رد  هک  تسا  يزرم  تادـهاعم  شقن  نایم ، نیا  رد  هظحالم  لـباق  عوضوم 
رد نهوک  دـنومیر   (3) .دوـش یم  لیدـبت  اـه  يریگرد  يریگرـس  زا  يارب  يا  هناـهب  هـب  رگید  یطیارـش  رد  یلو  دوـش  یم  تاـشقانم 

نکمم تادهاعم  هک  تسا  رواب  نیا  رب  عوضوم ، نیا  حیضوت 

41 ص :

.نامه . 65 - 1
ص 44. نامه ، . 66 - 2

شکمشک يانبریز  دبای  یم  نایاپ  نآ  رد  یگنج  ره  هک  یتلاح  تسا  دقتعم  روفتارتسا ، هسسؤم ي  راذگناینب  نمدیرف ، جرج  . 67 - 3
هب ناسنا  تیعضو  زا  يرمتـسم  شخب  گنج  شکمـشک و  دیـشخب و  نایاپ  اه  گنج  همه ي  هب  هک  تسین  یگنج  چیه  .تسا  يدعب 

ص رهم 1380 ، متـشه ، هرامـش ي  باتفآ ، همانهام ي  ییارون » نسح  همجرت  ، » گنج کیتلپوئژ  ياهب  هلاـقم ي   ) .دـیآ یم  باـسح 
(. 62
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عاضوا و رییغت  نامز و  دننام  یفلتخم ، لماوع   (1) .دنتـسه رییغت  لاح  رد  مادم  اهنآ  رابتعا  هب  طوبرم  تاراظتنا  یلو  دنکن  رییغت  تسا 
شقن یـسررب  رد  یتسلاـه  .دـنراد  تادـهاعم  نتفرگ  هدـیدان  رد  یمهم  شقن   (3) تلود کـی  يربـهر  رداـک  رد  رییغت  (2) و  لاوحا

یتامیمصت رگنایامن  دننک و  یم  صخشم  ار  گنج  هجیتن ي  تادهاعم  هک  تسا  هتشاد  راهظا  رئوکساو  خابسناه و  لقن  هب  تادهاعم 
گنج عوقو  ثعاب  هک  یتاعوضوم  زا  يرایـسب  بیترت ، نیا  هب  دـنهد و  یم  صیـصخت  ار  اه  شزرا  يا  هناردـتقم  وحن  هب  هک  دنتـسه 
يدعب ياه  شالت  یلو  دنهد ؛ ماجنا  ار  دوخ  تادهعت  نیفرط  هک  دنروآ  یم  دوجو  هب  ار  راظتنا  نیا  دـنوش و  یم  عفر  دـنا  هدـش  یلبق 

ياهدرکراک دوجو  اب  سپس  يو   (4) .دـننک یم  هیجوت  زین  ار  يدـعب  گنج  الامتحا  اه و  میرحت  اه ، یفالت  تادـهعت ، زا  زیرگ  يارب 
یم حیرـصت  اهنآ  اب  هلباقم  يارب  ییاه  هویـش  عادبا  هدنیآ و  تاعوضوم  ینیب  شیپ  یتح  نیـشیپ و  تافالتخا  عفر  رد  تادهاعم  تبثم 

يدراوم نینچ  رد  .دنوش  یم  گنج  هعزانم و  یتآ  ياه  هرود  يارب  ییانبم  حلص ، گرزب  ياه  همان  قفاوت  دراوم ، یخرب  رد  هک  دنک 
 . (5) .دوش یم  لدبم  يدعب  گنج  ثعاب  لماع و  هب  دوخ ، حلص 

تردق لوحت 

ره هب  هک  یلم ، يداصتقا  ناوت  تفرـشیپ  یعامتجا و  عیرـس  جیـسب  اب  دوجوم  تیعـضو  هیلع  یبلط  هزرابم  يانعم  هب   (6) تردق لوحت 
لوحت هیرظن ي  بوچراچ  رد  .تسا  گنج  تلع  حیضوت  يارب  جیار  ياه  هیرظن  زا  یکی  دراد ، هشیر  یلخاد  یلم  تالوحت  رد  لاح 
يرگید ياه  هیرظن  تردق ، عوضوم  رب  دیکأت  اب  .دوش  یم  هراشا  زین  دنز ، یم  مه  رب  ار  دوجوم  عضو  اساسا  هک  اه  بالقنا  هب  تردق 

ألخ لوحت ، هیرظن ي  رد  یـساسا  ضرف  .دنیآ  یم  دیدپ  تردق  لوحت  هیرظن ي  بوچراچ  رد  زین  تردق  نزاوت  ای  تردق  ألخ  لماش 
رییغت شلاچ و  راچد  تسا ، هتفرگ  لکـش  یـصخشم  یناـبم  ساـسارب  هک  دوجوم ، عضو  هک  دراد  رارق  هیاـپ  نیا  رب  تردـق  نزاوت  اـی 

مه رب  تسا : هتشون  تردق  نزاوت  مدع  فیرعت  رد  زنوج ، سارتلاو  .دوش 
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(1) .تسا گنج  زورب  لماع  نیرت  یلـصا  نکمم و  تلاح  نیرت  هدننک  نارگن  اهروشک  نایم  رد  تردـق  هنزاوم ي  بولطمان  ندروخ 
لماوع نیرت  یلـصا  للع و  زا  یکی  بولطمان و  ار  نآ  رییغت  درادـنپ و  یم  بولطم  ار  تردـق  هنزاوم ي  زنوج  تسا  نشور  هک  نانچ 

يارب نیفرط  زا  یکی  لیامت  دـبای و  یم  صیـصخت  اه  شزرا  تردـق  نزاوت  اب  هک  تسا  رواب  نیا  رب  يو  .دـنک  یم  رکذ  گـنج  زورب 
ظفح ار  حلـص  نزاوت  زا  یعون  اب  ناوت  یم  هک  یتروص  رد  دوش ؛ یم  گنج  بجوم  دوجوم ، عضو  ظفح  يارب  لـباقم  فرط  رییغت و 

: تسا هتـشون  هداد و  حیـضوت  هناـیارگ  عقاو  هیرظن ي  بوچراـچ  رد  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  موـهفم  نیمه  يوـل  .سا  کـج   (2) .دومن
هداد رارق   (3) اوق لداعت  ظفح  اـه و  تلود  یلـصا  فدـه  ناونع  هب  طلـست )  ) ینومژه زا  باـنتجا  رب  ار  ضرف  اوق  هنزاوم ي  هیرظن ي 

.تسا

تردق يرترب  هب  نتخاس  دعاقتم 

گنج : » دـسیون یم  زنوج  سارتلاو  ساسا  نیمه  رب  .تسا  گنج  تلع  ياه  هیرظن  زا  رگید  یکی  تردـق  يرترب  هب  نتخاـس  دـعاقتم 
تردـق زا  ار  وا  تشادرب  ات  دزاس  دـعاقتم  ار  لباقم  فرط  ات  دـنک  شـالت  مصاـختم  فرط  ود  زا  کـیره  هک  دوش  یم  زاـغآ  یناـمز 

.دوش هحلاصم  هب  رجنم  دناوت  یم  زین  گنج  ماگنه  هب  دوش  گنج  بجوم  دناوت  یم  هک  یلماع  نامه  حیضوت ، نیا  ربارب   (4) !« دریذپب
، یگدنرادزاب موهفم  يریگ  لکش  رد  یمهم  شقن  نمـشد ) دوخ و  تردق  لماش   ) مصاختم نیفرط  دزن  رد  تردق  زا  كاردا  عقاورد 
رد لباقتم  فرط  رب  نآ  لیمحت  يارب  شالت  تاکاردا و  نیا  ریثأت  هب  رتشیب  اجنیا  رد  هک  دراد  گـنج  همتاـخ ي  یتح  همادا و  عورش ،

زاـس و هراـبرد ي  رزوک  سیئول  فیرعت  اـب  قباـطم  رگید ، يرظنم  زا  موـهفم و  نیا  بوچراـچ  رد  .دوـش  یم  هتخادرپ  گـنج  عورش 
فیفخت اـب  ار  شیوخ  تیعقوـم  دنـشوکب  نیفرط  هک  دوـش  یم  لیدـبت  هعزاـنم  هب  تباـقر  یماـگنه  هعزاـنم ، يریگ  لکـش  ياـهراک 

دوبان یتح  اـی  جراـخ ، رود  زا  ار  شیوخ  ياـبقر  دـنوش و  ناشفادـها  هب  نیریاـس  یباـیتسد  زا  عناـم  دـننک و  تیوقت  نارگید  تیعقوم 
 . (5) .دنزاس
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طابترا يرارقرب  رد  یناوتان 

موهفم نیا  بوچراچ  رد  دراد ، رارق  نیـشیپ  هیرظن ي  لباقم  هطقن ي  رد  گنج  زورب  لماع  ناونع  هب   (1) طابترا يرارقرب  رد  یناوتان 
كاردا دـنوش و  یم  شودـخم  يا ، هشیلک  ياه  تشادرب  اـی  کیژولوئدـیا  شرگن  هلمج  زا  فلتخم ، لـماوع  زا  ریثأـت  اـب  تاـطابترا 

یم دنور  کی  رد  هک  دراد  يراوگان  توافتم و  ياهدمایپ  روشک  ود  تابسانم  رد  یتیعـضو  نینچ  تیمکاح  .دور  یم  نیب  زا  لباقتم 
یمن كرد  لیلحت و  حیحـص  روط  هب  هکنیا  نمـض  يراتفر  عضوم و  ره  طابترا ، مدـع  ياـضف  رد  .دوش  گـنج  عوقو  هب  رجنم  دـناوت 

ناکما یتح  ییاضف  نینچ  رد  .دوش  دیدج ، ياه  شنکاو  اب  تاشقانم  تموصخ و  هنماد ي  شیازفا  مهافتءوس و  أشنم  دناوت  یم  دوش 
یم لباقم  فرط  يوس  زا  مایپ  تفاـیرد  زا  ناـنیمطا  طاـبترا و  يرارقرب  یگدـنرادزاب  همزـال ي  اریز  درادـن ؛ دوجو  زین  یگدـنرادزاب 

، نمـشد زا  ینمیرها  تشادرب  تسا : هتفرگ  تروـص  ریز  حرـش  هب  يددـعتم  تاـعلاطم  هنیمز  نیا  رد  زنوـج ، هتـشون ي  هـب  اـنب  .دـشاب 
هب تبـسن  یتوافت  یب  تماخو ، ياه  هناشن  اهدادیور و  هب  يدمع  یهجوت  یب  دوخ ، زا  یقالخا  یتشادرب  دوخ ، زا  هناردـتقم  یتشادرب 

یگژیو زا  ربهر  یـصخش  تشادرب  دوخ ، زا  ربهر  یـصخش  تشادرب  یماظن ، دـح  زا  شیب  سفن  هب  دامتعا  لـباقم ، فرط  تالکـشم 
تردق رد  قارغا  نمشد ، ياه  ییاناوت  تردق و  زا  صاخ  تشادرب  نمـشد ، دصاقم  زا  صاخ  تشادرب  فلاخم ، فرط  ای  دوخ  ياه 

یم رجنم  اه  مایپ  زا  یـصاخ  ریباعت  هب  تیاهن  رد  قوف ؛ لـماوع  زا  تسرداـن  ياـه  تشادرب  یماـظن ، تردـق  نداد  هولج  مک  یماـظن ،
 . (2) .دروآ یم  دوجو  هب  لباقم  فرط  دصاقم  زا  ار  یتسردان  ياه  تشادرب  دنوش و 

یجراخ هشقانم  قیرط  زا  یلخاد  ماجسنا 

زا رثأتم  يا  هزادنا  ات  هیرظن  نیا  هناوتـشپ ي  دـسر  یم  رظن  هب  .تساه  گنج  زا  یخرب  أشنم  یجراخ  هشقانم  قیرط  زا  یلخاد  ماجـسنا 
تلم دارفا  ماجسنا   » عقاورد تسا ، هدوب  تلم  تلود -  ماظن  يریگ  لکش  نارود  رد  اپورا  ياه  گنج  هبرجت ي 
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هـس هب  هیرظن ، نیا  حیـضوت  رد  .دشاب  گنج  ياهدمایپ  زا  دناوت  یم  دشابن  فدـه  رگا  یتح   (1)« كرتشم نمـشد  اب  ییورایور  يارب 
گنج زا  کیسالک  يا  هنومن  هک  دوش  یم  هراشا  ناملآ  تالایا  یگچراپکی  يارب   1866 لاس 1871 -  زا  كرامسیب  یجراخ  گنج 
یعطاق لکـش  هب  هاگ  چیه  نونکات  نآ  هدننک ي  باجم  رهاظ  مغر  هب  هیرظن  نیا  هتبلا   (2) .دنا هدوب  یلخاد  ماجسنا  يارب  يدمع  ياه 

، دشاب هتـشاد  دوجو  يا  هفیاط  ای  یبهذـم ، ینابز ، یموق ، یهورگ ، زا  معا  فالتخا  روشک  لخاد  رد  رگا  اریز   (3) .تسا هدشن  تابثا 
رگا یتح  تروص  ره  رد  .دنوش  یلخاد  هعزانم  هب  رجنم  دننک و  دیدشت  ار  یلخاد  تافالتخا  دنور  دـنناوت  یم  يزرم  نورب  تافالتخا 

هجوت اب  دیدج  هرود ي  رد  دنا  هدرک  گنج  هب  تردابم  اه  تلود  ای  اهروشک  زا  یخرب  یلخاد ، ماجسنا  داجیا  فده  اب  هتـشذگ ، رد 
شالت گنج ، هنیزه ي  همه  زا  رت  مهم  گنج و  تشونرـس  دـنور و  رد  یمومع  راـکفا  یلخاد و  تیعـضو  ریثأـت  گـنج ، تیهاـم  هب 

هب رجنم  تقوم  روط  هب  رگا  یتح  تسا و  هدروخ  تسکـش  یمادـقا  یجراخ ، نمـشد  اب  گنج  هیاپ ي  رب  یلخاد  ماجـسنا  داجیا  يارب 
ندـش ینالوط  تروص  رد  دـنام و  دـهاوخن  رادـیاپ  یتیعـضو  نینچ  دوش  بوکرـس ، اب  یلخاد  عاضوا  یهدـناماس  ای  یلخاد  ماجـسنا 
گنج ياهدرواتـسد  یتح  دناوت  یم  دش و  دهاوخ  عورـش  روشک  لخاد  رد  یتابث  یب  زا  يدـیدج  رود  گنج ، رد  یماکان  ای  گنج 

.دنک شودخم  مه  ار  زوریپ 

یتاحیلست تباقر 

ساره زا  يا  هخرچ  رد  مصاختم  ياهروشک  هک  انعم  نیدـب  .تسا  گـنج  زورب  تلع  ياـه  يروئت  زا  رگید  یکی  یتاحیلـست  تباـقر 
، فرط کی  یعافد  ياه  یگدامآ  .دـناد  یم  لباقم  فرط  دـیدهت  ضرعم  رد  ار  دوخ  نیفرط  زا  کـی  ره  دـنتفا و  یم  ماد  هب  لـباقتم 
دتفا و یم  رطخ  هب  یتاحیلـست  تباقر  دنور  رد  نیفرط ، تینما  عقاورد   (4) .دوش یم  یقلت  لباقم  فرط  یمجاهت  فادـها  زا  يا  هناشن 

یلصا هلئسم ي  عقاورد  بیترت ، نیا  هب  .دزاس  یم  مهارف  ار  گنج  هب  مادقا  هنیمز ي  رما  نیمه 
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ایآ هک  دراد  دوـجو  شـسرپ  نیا  لاـح  نیع  رد  .دـتفا  یم  رطخ  هب  نآ ، دـمایپ  یتاحیلـست و  ياـه  تباـقر  دـنور  رد  هک  تسا  تـینما 
رب نارگلیلحت  زا  يرایسب  دنوش ؟ بوسحم  گنج  هدنرادزاب ي  تلع  دنناوت  یم  هکنآ  ای  دنا  گنج  للع  زا  دوخ  يدوخ  هب  تاحیلست 

.دـنا عماوج  نایم  هعزاـنم  ینمـشد و  ینامگدـب ، هجیتن ي  هناـشن و  رتشیب  هکلب  دوش ؛ یمن  گـنج  بجوم  تاحیلـست  هک  دـنرواب  نیا 
رد حالـس  لیلد  نادب  سکعرب  دنگنج ، یمن  مه  اب  دـنراد  رایتخا  رد  هک  یتاحیلـست  لیلد  هب  اه  ناسنا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  انتگروم 

هب 4 نآ  زا  هدافتـسا  فادـها  رازفا و  گنج  هرابرد ي  درواـه  لـکیام   (1) .دـنناد یم  يرورـض  گنج  يارب  ار  نآ  هک  دـنراد  رایتخا 
گنج هب  مادـقا  یگدـنرادزاب ، قیفوت  مدـع  تروص  رد  دوخ  زا  عافد  گنج ، هب  لسوت  زا  نمـشد  يرادزاب  : » دـنک یم  هراـشا  بلطم 

یم هک  دنتـسه  یثنخ  ییاهرازبا  هعزانم ، بابـسا  ناونع  هب  اه  حالـس  بیترت  نیدـب  .یـسایس  باعرا  هب  تردابم  ای  هناراکزواجت  ياه 
 . (2)« .دنوش هدافتسا  عفادم  ای  مجاهم  هلیسو ي  هب  دنناوت 

یتاحیلـست هقباسم ي  هک  دنک  مولعم  ات  درک  هعلاطم  ار  خیرات  یتاحیلـست  تاقباسم  یمامت  يرتویپماک ، يا  هعلاطم  رد  دیئزاک  نمرون 
1965 رضاح ، رصع  ات  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  زا 650  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  یلو  تسا ؛ حلـص  نماض  ای  دوش  یم  گنج  بجوم 
اب زین  ییانثتـسا  دراوم  نیا  رثکا  هدـشن و  یهتنم  گـنج  هب  دروم  اهنت 16  دادـعت ، نیا  زا  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  یتاحیلـست  هقباسم ي 

بوسحم نآ  یفاک  طرش  هحلسا  اما  تسا ؛ گنج  مزال  طیارش  زا  تاحیلـست  هکنآ  دوجو  اب   (3)« .تسا هدوب  هارمه  يداصتقا  طوقس 
رثا رب  حالـس  لیـصحت  تسایـس  يوگلا  زین  ناملآ و  سیلگنا و  یتاحیلـست  تباقر  رثا  رب  لوا  یناهج  گنج  عوقو  الامتحا  .دوش  یمن 

يریگرد جنـشت و  هکنیا  هب  هجوت  اب   (4) .تسا هدوب  رثؤم  هیرظن  نیا  شرتسگ  رد  نیطسلف ، لاغـشا  زا  سپ  لیئارـسا ، بارعا -  گنج 
یتعنـص یماظن -  ياه  عمتجم  زکارم و  هنوگ  نیا  تمـس  هب  یتفگنه  ياهدوس  دـهد و  شرتسگ  ار  یماظن  دـیلوت  تعنـص  دـناوت  یم 

عمتجم هیرظن ي  دنک  ریزارس 

46 ص :
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.دوش بوسحم  گنج  عوقو  لماوع  زا  یکی  دناوت  یم  زین   (1) یتعنص یماظن - 

.دـنوش هتخانـش  گنج  زاغآ  رب  يرثؤم  لماع  ای  هشیر  دـنناوت  یم  هک  دـنراد  دوجو  يرگید  دراوم  هدـش ، داـی  ياـه  هیرظن  رب  هوـالع 
ریثأت دارفا و  رد  یناور  شنت  یسررب  اب  يدرف  یـسانش  ناور  درکیور  ساسارب   (2)« ناسنا رد  ییوج  گنج  ییوخ و  هدنرد  تلـصخ  »

اریز دراد ؛ دوجو  رظن  فالتخا  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  .تسا  هدـش  یـسررب  هلوقم  نیا  رد  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  گنج ، عوقو  رد  نآ 
راتفر تاساسحا ، یحور ، ياه  نارحب  ریثأت  تحت  اه  گنج  نیا  تسا  هدش  صخـشم  گنج ، هرابرد ي 25  هدرتسگ  يا  هعلاطم  یط 

یقطنم الماک  ياهدنور  دیابن  تسا  هدش  دیکأت  لیلد  نیمه  هب   (3) .تسا هتشادن  رارق  یقطنم  ریغ  ياه  هزیگنا  رگید  ای  مدرم  هدوت ي 
هدـیدان دـنک ، یم  لیدـبت  وج  گنج  ياه  ناسنا  هب  ار  بلط  حلـص  مدرم  هک  یعامتجا ، یگدـنز  رد  ار  اه  ینیچ  هسیـسد  زا  يداـع  و 

یم دوجو  هب  هشقاـنم  هلـصیف ي  يارب  یقطنم  يا  هلیـسو  ناونع  هب  ار  گـنج  يروئت  یلـصا  هتـسه ي  مدرم  هنوـگ  نیا  راـتفر  .تفرگ 
يراکـشآ تفلاخم  رگا  هک  دـنزاس  یگنج  ریگرد  ار  دوخ  تلم  دـنناوت  یم  اه  تلود  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  لاح ، نیع  رد   (4) .دروآ

 . (5) .دشاب هتشادن  دوجو  نادب  تبسن  مه  ینادنچ  قایتشا  یلو  دوشن  نآ  اب  مه 

یعامتجا طیارش  اهراتخاس و 

لیکـشت ار  اه  يروئت  زا  يرگید  شخب  هناسانـش ، هعماج  هناسانـش و  ناسنا  تایرظن  بوچراـچ  رد   (6) یعامتجا طیارـش  اهراتخاس و 
زا دـشاب ، یناور  تالاح  اب  یتسیز  ياـه  شنک  زا  رثأـتم  هکنآ  زا  شیب  هدرتسگ ، ياـه  گـنج  تاـعزانم و  هیرظن ، نیا  رد  .دـهد  یم 

یتسیز ربج  ای  یخیرات  لبقام  يرما  گنج  هک  تشاد  داقتعا  یکسفونیلام  فالسینارب  .دریذپ  یم  ریثأت  یعامتجا  طیارـش  اهراتخاس و 
هجیتن ي ار  زیمآ  تنوشخ  تافالتخا  بلاغ  يو  .تسا  هتفای  روهظ  رـشب  لماکت  ییاهتنا  لـحارم  رد  هک  تسا  يا  هدـیدپ  هکلب  تسین ؛

اه گنج  یمامت  درک  یم  دیکأت  لیلد  نیمه  هب  تسناد و  یم  ضحم  کیژولوئدیا  یتنس و  يدادرارق ، ياه  مازلا 

47 ص :
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عوضوم نیا  هب  سنارکزور  دراچیر   (1) .دنشاب یم  اه  شزرا  تاساسحا و  یعمج  لاکـشا  هداز ي  هک  دنتـسه  یگنهرف  ییاه  خساپ 
هکنآ طرش  هب  هتبلا  دننک ، یم  کمک  گنج  زورب  هب  یماظن  ینف  طیارش  زا  يا  هراپ  هک  تسا  هتشون  هدرک و  هراشا  رگید  يا  هنوگ  هب 

دبای و یم  شهاک  گنج  زورب  لامتحا  یعافد ، طیارـش  رد  هک  دـنک  یم  هفاضا  يو  .دـشاب  قئاف  یعفادـت  طیارـش  هب  یمجاهت  طیارش 
یم دیکأت  دـننک و  یم  هراشا  نامز  هب  دوخ  هلاقم  رد  زین ، يان  فزوج  نیهویک و  تربار   (2) .دش دهاوخن  یقلت  ریذپان  بانتجا  رگید 

زا دربن  زیتس و  مزع  نآ  رد  هک  تسا  يا  ههرب  يانعم  هب  هکلب  یلمع ، راکیپ  ای  ضحم  دربن  يانعم  هب  هن  گنج  هک  اجنآ  زا  هک  دـنزرو 
هب هن  گنج  نیارباـنب  تفرگ ؛ رظن  رد  ار  ناـمز  موهفم  اوه ، بآ و  لـثم  دـیاب ، زین  گـنج  هراـبرد ي  تسا  رادروخرب  یفاـک  یتردـق 

.دور یمن  يرگید  لامتحا  چـیه  هک  تسا  یتدـم  لوط  رد  ندـیگنج  هب  يدوهـشم  شیارگ  دوجو  يانعم  هب  هکلب  یملع ، دربن  يانعم 
 . (3) .تسا مکاح  حلص  رگید  عقاومرد 

یلم عفانم 

رظن ربارب  دراد ، دوجو  نآ  موهفم  فیرعت  رد  هک  یتاماهبا  دوجو  اب  تلم ، تلود -  یـسایس  ياه  ماظن  دـیدج  راتخاس  رد  یلم  عفاـنم 
ای یموهفم  لئاسم  هک  دزیخ  یمرب  یماـگنه  فـالتخا  .تساـه  تلود  شنک  أـشنم  لـلملا  نیب  طـباور  ناراکردـنا  تسد  ناـققحم و 

عفانم زا  ریذـپ  همه  دـحاو و  فیرعت  هرابرد ي  يدایز  ياه  شـسرپ  لاح  نیع  رد   (4) .دوش یم  حرطم  یلم  عفانم  هرابرد ي  يوهاـم 
فیرعت نینچمه  نآ و  يارجا  هوحن ي  يریگ و  میمـصت  روشک و  ياـه  تیولوا  نییعت  نیعم ، ناـمز  رد  نیعم  یعوضوم  نییعت  یلم ،

یمهم رایـسب  شقن  مدرم ، یگدنیامن  هیعاد ي  اب  یتیهام و  ره  اب  دـیدج ، هرود ي  رد  اه ، تلود   (5) .دراد دوجو  نانمشد  ناتسود و 
، ینامز طیارـش  ییایفارغج و  تاظحالم  هب  هجوت  اب  مه ، لیالد  نیا  .دـنراد  نآ  زا  باـنتجا  اـی  گـنج  زاـغآ  رد  يریگ  میمـصت  يارب 

فیرعت هب  ناوت  یم  بلاطم  نیا  وریپ  .تسا  هدرتسگ  عونتم و  رایسب  للملا  نیب  طباور  اه و  تلود  تیهام  رییغت 
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رگیدکی هیلع  شترا  ود  رد  ماجنارس  هک  تسا  تلم  ود  مکارتم  ياه  هدارا  نامه  گنج ، هک  تشاد  هراشا  گنج  زا  لوتوب  نوتـساگ 
هک دیسر  دهاوخ  رظن  هب  یمیمصت  لولعم  افرص  بانتجا و  لباق  يدارا ، لقتسم  روط  هب  یگنج  ره  حیضوت ، نیا  ربارب  ؛(1)  دنگنج یم 

 . (2) .تسا هدش  هتخپ  هدیجنس و  زابرید  زا 

نیا شریذـپ  اب  تسا و  هدـش  حرطم  گنج  زاغآ  رب  رثؤم  لماوع  اساسا  اه و  هشیر  ای  لـیالد  فلتخم ، ياـه  هیرظن  رد  هچنآ  زا  غراـف 
ربهر چیه  درک ؛ يزادرپ  هیرظن  نآ  هرابرد ي  ناوت  یم  تسا و  دـنم  ماظن  دـنمفده و  هکلب  تسین  یفداصت  اه  گنج  عوقو  هک  ضرف 

بـسک هب  يراودـیما  هکلب  دـنک ؛ یمن  زاغآ  شروشک  دوخ و  مادـهنا  ای  یـشکدوخ  یعون  فدـه  اب  ار  گنج  یتلود  تموکح و  اـی 
دودح عقاورد  هک  دنا  هتفایرد  رگنیس  لامسا و  .تسا  گنج  زاغآ  هرابرد ي  يریگ  میمـصت  أشنم  نآ ، زا  فلتخم  ریـسافت  اب  يزوریپ 

زا سپ  رگنیـس ، وتـسا  ناج  اما  .دنا  هدـماینرد  راک  زا  زوریپ  گنج ، هدـننکزاغآ ي  گرزب  ياه  تردـق  ياه  گنج  یمامت  موس  ود 
.تسا هدماینرد  هب  نادیم  زا  زوریپ  یگنج ، هدـننکزاغآ ي  روشک  چـیه  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  متـسیب  نرق  گرزب  گنج  یسررب 11 

 . (3) .دنرادن رظن  قفاوت  هراب  نیا  رد  همه  هتبلا 

گنج یسانش  هنوگ 

شسرپ هب  یخساپ  زونه  دهد و  یم  لیکشت  فلتخم  عماوج  رد  ار  اه  ناسنا  یگدنز  زا  یمهم  شخب  نانچمه  گنج  هک  تیعقاو  نیا 
هکنیا ای   (4) تـسا گنج  عوقو  للع  یملع  ییاسانـش  رد  صقن  يانعم  هب  ایآ  تسا ، هدشن  هداد  دـهد  یم  خر  اه  گنج  ارچ  یمیدـق 
تـسج نیمز  هرک  يور  رب  يرـشب  تایح  تیهام  رد  نآ  زا  رت  مهم  ای  نآ  ياه  یگدـیچیپ  گـنج و  تاذ  رد  دـیاب  ار  یلکـشم  نینچ 

هنوگ رد  یتوافتم  لماوع  رب  هک  میراد  رایتخا  رد  ار  گنج  ياه  يروئت  زا  يداـیز  رامـش  اـم  نونکا  یتسلاـه  هتفگ ي  هب  درک ؟ وجو 
هراب نیا  رد  .دنزرو  یم  دیکأت  گنج  یسانش 

49 ص :
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 . (2) .تسا دوجوم  اه  هیرظن  زا  یناوارف  ياه  یسانش  هنوگ  یتح  ناوارف و  ياه  هیرظن   (1)« گنیف  » و لوراک »  » رظن قباطم  زین ،

گنج يارب  لـیلد  زا 250  رتـشیب  گـنج  ناــمرد  تـلع و  سنارفنک  رد  لاـس 1925 ، رد  لوا  یناـهج  گـنج  زا  سپ  راـب  نیتـسخن 
رد زین ، تیار  یـسنیئوک  .دـش  هداد  ياج  یتخانـش  ناور  یعامتجا و  يداـصتقا ، یـسایس ، هدـمع ي  هلوقم ي  راـهچ  رد  ییاـسانش و 

یناور و یبهذم ، یعامتجا ، کیژولوئدیا ، یقوقح ، کیژولونکت ، یـسایس ، للع  ناوت  یم  گنج  يارب  تفرگ  هجیتن  دوخ  تاعلاطم 
گنج داضتم  ياه  شزرا  اهرواب و  .تسا  روشک  تلم -  ماظن  تاذ  رد  گنج  هک  تفرگ  هجیتن  نینچمه  یلو  ؛(3)  درمشرب يداصتقا 

یهورگ لاس 1969 ، رد   (4) .تسا مطالتم  یعامتجا  طیحم  کی  هرمث  دراد و  دوجو  رـشب  تاذ  رد  گـنج  .دـنروآ  یم  دوجو  هب  ار 
لاس ینامز 15  هلـصاف ي  رد  .تسا  هدوب  دایز  رایـسب  رایع  مامت  ياه  گنج  هب  اـهنآ  لیدـبت  لاـمتحا  هک  ار ، هشقاـنم  یتاقیقحت 160 

: درک يدنب  هقبط  ریز  تروص  هب  ار  اهنآ  درک و  یسررب 

کی ار  دوخ  كرتشم  نابز  لیلد  هب  هک  تسا  ییاه  هورگ  یبهذم و  يداژن ، یموق ، تاشقانم  لماش  هک  یتسیلانویـسان ، تاشقانم   - 1
.دننک یم  یقلت  موق 

.تسا يداصتقا  یشک  هرهب  هب  طوبرم  لئاسم  لماش  هک  یتاقبط ، تاشقانم   - 2

.دنوش یمن  صخشم  تاقبط ، ای  كرتشم  تیوه  ياراد  ياه  هورگ  نایم  يریگرد  ساسارب  هک  رگید ، تاشقانم   - 3

یتاقبط و تاـشقانم  هب  هیقب  دنتـسه و 30 % طوبرم  یموق  یتسیلانویـسان و  تاشقانم  هب  هدـش  هعلاطم  دراوم  زا  هکنیا 70 % هجوت  لـباق 
هشقانم لاکشا  رگید 

50 ص :

.تسا هدش  هئارا  لاس 1975  رد  هیرظن  نیا  . 104 - 1
ص 63. ذخأم 20 ، . 105 - 2

، يدورگنل هداز  سیئر  نیسحریم  همجرت  کیژتارتسا ، یسایس -  تاحالطصا  گنهرف  دلانیجر ، تربار  تویلا و  .ما  يرفج  . 106 - 3
.57 ص 58 -  ، 1373 نارهت ، نیعم ، تاراشتنا 
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دش مولعم  دندش و  یبایزرا  اددجم  لاس 1984  رد  ینعی  دعب  لاس   15 لاس 1969 ، رد  هدش  یسررب  تاشقانم  .تسا  هتشاد  صاصتخا 
، دروم رد 23  یللملا ، نیب  تاشقانم  هدـش و  رجنم  یلخاد  دـیدش  ياه  يریگرد  هب  راب  کی  مک  تسد  تاشقانم  نیا  زا  دروم  هک 30 
هک دوب  داقتعا  نیا  رب  درک و  هئارا  دنم  ماظن  یلیلحت  راب  نیتسخن  يارب  زتلاو ، تنک   (1) .دنا هتشاد  لابند  هب  يرایسب  تاراسخ  تافلت و 
هب يدرف  حطـس  رد  ار  گـنج  لـلع  يو  .درک  هئارا  یللملا  نیب  تـلم و  تـلود -  يدرف ، ماـظن  حوطـس  رد  ناوـت  یم  ار  گـنج  لـلع 

، یلم حطـس  رد  داد و  صاصتخا  یناور  ياهدـنیارف  اـه و  تیـصخش  یـسایس و  ناربهر  ارگ و  ترطف  ياـه  هیرظن  یناـسنا و  تشرس 
، يداصتقا ماظن  راتخاس  ریظن  یعامتجا ، لماوع  يراذگ و  تسایس  تیهام  یـسایس و  ماظن  راتخاس  رب  لمتـشم  ار  یتموکح  ياهریغتم 

 - يژولوئدـیا یـسایس و  گـنهرف  مسیلانویـسان و  تیموق و  يداـصتقا ، ریغ  يداـصتقا و  عفن  يذ  ياـه  هورگ  یموـمع ، راـکفا  شقن 
عیزوت ماظن ، رد  گرزب  ياه  تردق  دادعت  یللملا ، نیب  ماظن  هنابلط ي  جرم  جره و  راتخاس  هب  یللملا ، نیب  حطـس  رد  درک و  یـسررب 
یجراخ طیحم  رب  رثؤم  لماوع  رگید  یللملا و  نیب  براـجت  یماـظن و  داـحتا  ياـهوگلا  اـهنآ ، ناـیم  رد  يداـصتقا  یماـظن و  تردـق 

شوختـسد يا  هزادـنا  ات  تفرگ و  رارق  لـیلحت  هیزجت و  تحت  اهدـعب  هیرظن  نیا  هتبلا ،  (2) .تخادرپ اـه  تلود  همه ي  نیب  كرتشم 
.دش رییغت 

تحت گنج  ياه  هشیر  يدنب  هتسد  گنج و  نوماریپ  یمیدق  تاعلاطم  هب  هراشا  نمض  گنج  هدیدپ ي  يرظن  یـسررب  رد  یتسلاه ،
چیه تسا  هتـشون  هدرک و  هراشا  زئوکـسا  خابـسنام و  رثا  درآول و  مهم  شهوژپ  هب  نآ  دـننام  يداصتقا و  یبهذـم ، یـسایس ، نیوانع 

، اهنآ شجنـس  تاعوضوم و  فیرعت  يراوشد  ار  تلع  يو  .تسا  هدرکن  راوشد  زیگنا و  شلاچ  مادـقا  نیا  هب  ترداـبم  يرگـشهوژپ 
شسرپ حرط  دزادرپ و  یم  عوضوم  نیا  هب  ناققحم  هجوت  ترورض  هب  یتسلاه ، نینچمه   (3) .دنک یم  رکذ  تسا ، رتراوشد  یسب  هک 

گنج هب  تاعزانم  یخرب  ارچ  هک  دنک  یم 

51 ص :
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ص 113. ذخأم 56 ، . 109 - 2
ص 76. ذخأم 20 ، . 110 - 3
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یط رد  دـنگنج  یم  شیارب  اه  ناسنا  هچنآ  دـهد  یم  حیـضوت  يو  دوش ؟ یمن  یهتنم  نادـب  رگید  یخرب  هک  یلاـح  رد  دـماجنا ؛ یم 
یمومع شرگن  شـسرپ  نیا  زا  یـشوپ  مشچ  لیالد  زا  یکی  وا ، هاگدید  زا  هک  دنک  یم  هفاضا  سپـس  دوش و  یم  لوحت  راچد  نامز 

دوخ دنمشزرا  هلاقم ي  رد  یتسلاه   (1) .تسا لاس 1918  زا  سپ  ياه  گنج  اصخشم  متسیب و  نرق  ياه  گنج  هرابرد ي  یعامتجا 
تاعوضوم هخرچ ، نیا  قبط  .دزادرپ  یم  گنج  يرظن  هدـیدپ ي  یـسررب  لیلحت و  هب  گـنج » حلـص -  هخرچ  موهفم   » ناونع تحت 

کی زا  یـشخب  الثم  راگزاسان ، فادـها  هب  یبایتسد  یپ  رد  تموکح  دـنچ  ای  ود  هک  هاگره  ینعی  .دـنوش  یم  هعزاـنم  داـجیا  ثعاـب 
نامز رد  تراجت  فرطیب و  یناریتشک  قوقح  دننام  ار ، یصخشم  هلئسم ي  هرابرد ي  یصاخ  عضاوم  الباقتم  ای  دنیآ  یمرب  نیمزرس ،

ات دوش  یم  گنج  هب  رجنم  اتیاهن  هک  هعزانم  دروم  تاعوضوم  رس  رب  شزیتس  .دهد  خر  يا  هعزانم  تسا  نکمم  دننک ، ذاختا  گنج ،
ره هک  تسا  نیا  هراب  نیا  رد  حرطم  هیضرف ي  .تسا  گنج  زا  اهنآ  تاروصت  نارازگتسایس و  ياه  شرگن  درکراک  زا  یـشان  يدح 
 . (2) .دراذگ یم  رثا  نآ  رب  زین  تاعوضوم  عاونا  اما  .دوب  دهاوخ  رتشیب  زین  گنج  عوقو  دشاب ، رتشیب  هنابلط  گنج  ياه  شیارگ  ردق 

گنج عوقو  للع  یسررب  یسانش  شور  دقن 

يوجو تسج  هب  دـنداد و  یم  ناشن  هقالع  صاخ  ياه  گنج  لـلع  فشک  هب  ناـخروم  لاس 1914 ، رد  لوا  یناهج  گنج  زا  لـبق 
، نآ ياهدـمایپ  گـنج و  تیمها  هب  رظن  لـلملا ، نیب  طـباور  نازادرپ  هیرظن   (3) .دنتـشادن یهجوت  گنج  هدـیدپ ي  یلک  ياه  هشیر 

ياه يریگرد  ینعی  گنج  رت  یلک  هدیدپ ي  نییبت  هب  دـنتفر و  رتارف  صاخ  ياه  گنج  حطـس  زا  گنج ، عوقو  للع  ییاسانـش  يارب 
تروص فلتخم  ياهروشک  یماظن  هتفای ي  نامزاس  ياهورین  اب  هک  دـنتخادرپ  یبرخم  زیمآ و  تنوشخ  ياه  تیلاعف  ریاس  ای  هدرتسگ 

اب ناسانش ، هعماج  اجیردت   (4) .دریگ یم 

52 ص :
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ص 295. ذخأم 3 ، . 113 - 3
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ناهج رد  گنج  لک  هدیدپ ي  یسررب  هب  دنتسه ، ور  هبور  یخیرات  درفنم  ياهدادیور  اب  رتشیب  هک  ناخروم ، شور  زا  نتفرگ  هلصاف 
 . (1) .دنتخادرپ رصاعم 

تروص گنج  عوقو  لـلع  ياـه  هشیر  ییاسانـش  يارب  یعاـمتجا  مولع  فلتخم  ياـه  هزوح  رد  هک  يا  هدرتسگ  تاـعلاطم  دوجو  اـب 
للع یسانش  شور  رد  ار  یتساک  نیا  للع  یخرب   (2) .تسا هدشن  هئارا  يدحاو  نییبت  گنج  ياه  هشیر  هرابرد ي  زونه  تسا  هتفرگ 

هک ینامز  اـت  تسا  دـقتعم  یتسلاـه  .دـننک  یم  رکذ  گـنج  هدـیدپ ي  يور  رب  هعلاـطم  هنیمز ي  رد  دوجوم  تالکـشم  رد  گـنج و 
هک يراتفر  مهف  زا  میوش  لئاق  اهنآ  كاردا  هویـش ي  ینیع و  ياه  تیدودـحم  اه و  هزیگنا  نیب  دوجو ) تروص  رد   ) يزیاـمت میناوتن 

اب 3 گـنج  هدـیدپ  يور  رب  هعلاـطم  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  یتسلاـه   (3) .دـنام میهاوخ  رود  دوش ، یمن  اـی  دوـش  یم  گـنج  هب  رجنم 
: تسا هدش  تلفغ  اهنآ  زا  يا  هزادنا  ات  هک  تسا  هجاوم  ریز  لکشم 

.دنک یم  داجیا  ار  یللملا  نیب  تاعزانم  هک  یتاعوضوم  عاونا  شقن و   - 1

.دناسر يرای  گنج  هب  مادقا  لیلد  حیضوت  هب  دناوت  یم  هاگ  هک  گنج ، يرکف  یخیرات و  یعامتجا ، طیحم  رد  رییغت   - 2

 . (4) .گنج حلص و  ياه  همان  قفاوت  نیب  طابترا   - 3

دوجو اب  دـهد و  یم  شیازفا  ار  گنج  للع  یـسانش  شور  ياه  یتساک  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  لماوع  هعومجم  حیـضوت ، نیا  اـب 
شخب گنج  للع  ییاسانـش  يارب  نیا ، زا  شیپ  .دنایامن  یم  رتشیب  ار  لئاسم  تاعوضوم و  ریاس  هب  هجوت  ترورـض  ناوارف  تاعلاطم 

گنج و کی  عوقو  حیـضوت  يارب  دش  یم  شالت  هک  انعم  نیدـب  .دـنا  هدوب  یتلع  کت  شور  هب  فوطعم  اه  يزادرپ  هیرظن  زا  یمهم 
زین یتسلاه  .دوش  نییبت  نییعت و   (5) یتلع گنج  لک  هدیدپ ي  هب  نآ  میمعت  سپس 

53 ص :

ص 101. ذخأم 15 ، . 115 - 1
.548 ص 549 -  ذخأم 25 ، . 116 - 2

.70 ص 71 -  ذخأم 20 ، . 117 - 3

.81 ص 82 -  ذخأم 20 ، . 118 - 4
ینیع يدادـخر  عوقو  قطنم  رب  رظان  دـیاب  عقاورد  تلع ، .دوش  نشور  لیلد  اب  تلع  نایم  تواـفت  تسا  يرورـض  اـجنیا  رد  . 119 - 5

یم رامـش  هب  نآ  نییبت  كاردا و  ینیع و  يا  هدـیدپ  حیـضوت  يارب  ینهذ  تیلاعف  یعون  تسا و  یکاردا  لـیلد ، هک  یلاـح  رد  دـشاب 
هنوگچ لولعم  اب  تلع  تبـسن  هک  دراد  دوجو  شـسرپ  نیا  تسا  یملع  رکفت  ناکرا  زا  یکی  تیلع  هکنیا  هب  هجوت  اـب  نینچمه  .دور 

ییاسانـش يارب  دوش و  یم  ضرف  لولعم  گـنج  عقاورد  گـنج ، عوـقو  رد  تیلع  شقن  نییعت  رد  رگید  تراـبع  هب  دوـش ؟ یم  نییعت 
ایآ دریگ ؟ یم  تروص  هنوگچ  لولعم  اب  نآ  تبـسن  نییعت  سپـس  تلع و  ییاسانـش  ياهراک  زاس و  لاح ، .دوش  یم  شالت  نآ  تلع 

هراب نیا  رد  تیمسا  رکنارآ  کنارف  روسفورپ  دنک ؟ یم  تیاده  تلع  تمس  هب  ار  ام  لولعم  ای  میسر  یم  لولعم  هب  تلع  زا  اتقیقح  ام 
یم ناشنرطاخ  هچین  .تسا  هیوناث  ضورفم  لولعم  أشنم و  لصا و  تلع  ارگ ، تیلع  تاحالطـصا  گـنهرف  رد  هک  دـهد  یم  حیـضوت 
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ضورفم تقیقح  رد  لولعم  نیاربانب  مییآ و  یمرب  اه  تلع  نتفای  ددـصرد  هک  تسا  لولعم  زا  نامتادـهاشم  ساسارب  اـهنت  هک  دزاـس 
هن و  لولعم ، تروص  نآ  رد  دوش ، تلع  تلع ، اـت  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  يزیچ  لوـلعم  رگا   » .هیوناـث ضورفم  تلع  تسا و  هیلوا 

هرامش رصاعم ، خیرات  همانلـصف  يرذون ، یلعنیـسح  همجرت  خیرات ، هیرظن  مسینردم و  تسپ  « ) .درک ضرف  أشنم  لصا و  دیاب  ار  تلع ،
(. ص 77 ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  ناتسبات 1379 ، راهب و  13 و 14 ،
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ات دشاب  هتشاد  دوجو  ینشور  تبسن  ینیع  ياه  تیدودحم  اه و  هزیگنا  كاردا و  شور  نایم  دیاب  هک  تسا  هدرک  هراشا  هراب  نیا  رد 
طیارـش و زا  كاردا  یعون  يواح  هک  اه  هیرظن  هنوگ  نیا  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دوش  ریذـپ  ناـکما  گـنج  هب  یهتنم  ياـهراتفر  مهف 

.دنرادن گنج  للع  ییاسانش  يارب  یبولطم  درکراک  تسا  ینیع  ياه  تیعقاو 

زا ار  حیحص  تخانش  ناکما  هکنیا  رب  هوالع  تیلع ، لصا  ساسارب  گنج  عوقو  هدیدپ ي  یـسانش  شور  رد  دوجوم  صقن  یتساک و 
هک تسا  رواـب  نیا  رب  نورآ  نوـمیر  .دـنک  یم  شودـخم  زین  ار  گـنج  عوـقو  زا  يریگـشیپ  ینیب و  شیپ  ياـه  هنیمز  درب ، یم  ناـیم 

یعاـمتجا و ياهدادـیور  هدـننک ي  نییعت  تلع  داـصتقا ، لـثم  ار  یلماـع  یلک ، یعطق و  يا  هنوگ  هب  شیپ و  زا  ناوتب  درادـن  ناـکما 
یمیمعت دحاو ، یتلع  هب  نآ  ندـنادرگزاب  هدـیدپ و  کی  نوگانوگ  تانیعت  نتخاس  دـنم  ماظن  يارب  شالت  هنوگره  .تسناد  یخیرات 

یملع داینب  زا  هرهب  یب  هنارسدوخ و 

54 ص :
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لکشم لاح  نیع  رد   (1) .تسا نکممان  دهد  حیـضوت  ار  یخیرات  یعامتجا و  هدیدپ ي  ره  هک  یتلع  فشک  نورآ ، هدیقع  هب  .تسا 
دادـیور هک  دـنیرفآزاب  ار  یتیلک  یلع ، طباور  تشابنا  اب  دـناوتب  هوژپ  خـیرات  اضرف  هک  تسا  نیا  نورآ  رظن  زا  یلع  حیـضوت  ینامرآ 

یم هنوگچ  هک  دـناد  یم  نیا  ار  یلـصا  هلئـسم ي  نورآ  .تسا  هداد  خر  نآ  بوچراچ  رد  ستیلرتسا ، دربن  لثم  یـصخشم ، یخیرات 
نیمه هب  درک ؛ هیجوت  دناشک ، ستیلرتسا  تشد  هب  ار  نوئلپان  نوگانوگ ، لماوع  نایم  رد  هک  ار  یلولعم  تلع و  طباور  هقلح ي  ناوت 
تلاح نیرتهب  رد  درادن و  دوجو  خیرات  رد  لماک  تیبجوم  دـشاب و  یلک  ماع و  دـناوت  یمن  یخیرات  تیلع  تسا  دـقتعم  نورآ  لیلد 
لماوع زا  يرایسب  رامـش  نامزمه  هجیتن ي  هراومه  یخیرات  دادیور  ره   (2) .دنز هیکت  لامتحا  رب  ینتبم  یتیبجوم  رب  دـناوت  یم  خروم 

 . (3) .تسا نوگانوگ 

نیا هب  اه  گنج  اه و  نارحب  تاعزانم ، نارگـشهوژپ  لبق  نایلاس  زا  یتسلاه ، حیـضوت  قباطم  للملا ، نیب  طباور  ثحابم  هزوح ي  رد 
هیاپ ي رب  هک  ییاهزیوجت  لیلد  نیمه  هب  دنتسه ؛ اسران  یبرجت  يرظن و  ظاحل  زا  یتلع  کت  ياه  نییبت  هک  دندوب  هدیـسر  رظن  قفاوت 
اه گنج  تلع  ناکم و  نامز ، ینیب  شیپ  هب  دـنهد و  یمن  هئارا  لکـشم  لح  يارب  ار  یهار  چـیه  هتفرگ  تروص  تسردان  ییاـسانش 
ات تشاد  نآ  رب  ار  رگنیـس  دـیوید  گنج ، عوقو  زا  يریگـشیپ  ینیب و  شیپ  رد  یناوتان  زا  لـصاح  ياهدـمایپ   (4) .دننک یمن  یکمک 

هدش هجاوم  یماکان  اب  یمهم  يرظن  تفرشیپ  هب  یبایتسد  روظنم  هب  گنج  کیتامتسیس  هعلاطم ي  هک  دراگنب  نینچ 

55 ص :

.99 ص 100 -  ذخأم 15 ، . 120 - 1
للع فشک  یپ  رد  سانش  هعماج  اریز  .دوش  یم  لیاق  زیامت  یخیرات  یـسانش و  هعماج  تیلع  نایم  دوخ  تایرظن  رد  نورآ  . 121 - 2

سانـش هعماج  .تساتکی  هناگی و  يا  هدیدپ  هنیـشیپ ي  فشک  ددصرد  راگن  خیرات  دنوش و  رارکت  دـناوت  یم  هک  تسا  ییاه  هدـیدپ 
ناشیا هناگی  ریـسم  رد  اهدادـیور  ییوگزاب  هب  خروم  هکنآ  لاح  دـبای ، تسد  یعامتجا  ياه  هدـیدپ  رب  مکاـح  نیناوق  هب  دـشوک  یم 

ص 100 نارهت ، سمره ، تاراشتنا  یباختنا ، ردان  اه ، يژولوئدیا  راگزور  رد  تسایس  خیرات و  دقن  نورآ ؛ نومیر   ) .دنک یم  هدنسب 
(. 99 - 

.101 ص 102 -  ذخأم 15 ، . 122 - 3
.62 ص 63 -  ذخأم 20 ، . 123 - 4
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ياج هب  نکمم  تاحیـضوت  زا  يا  هعومجم  ینعی  تسناد ؛ نییبت  موهفم  هب  تیلع  موهفم  زا  ندـنادرگ  يور  ار  لح  هار  رگنیـس  .تسا 
 . (1) .دحاو تلع  کی  ییاسانش 

کت يریغتم و  کت  عاونا  تخاس  صخشم  قیقد  تروص  هب  ار  لکـشم  رگنیـس  هکنآ  زا  سپ  لاس   20 گنج ، هتشر ي  نارگشهوژپ 
.دندرک داهنشیپ  ار  نییبت  زا  یتوافتم  الماک  عون  اهدعب  رئوکـساو ، ناج  خابـسنم و  دراچیر   (2) .دنتـشاذگ رانک  ار  اه  لیلحت  یحطس 

ییاه هناشن  زا  يرایـسب  گنج  ياهریـسم  .دوش  یم  گنج  هب  رجنم  هک  دراد  دوجو  یتخانـش  لباق  ياهدنیارف  هک  دندش  روآدای  اهنآ 
 . (3) .دراد دوجو  هنایارگ  یمک  یتنس و  تایبدا  رد  هک  دریگ  یم  ربرد  ار 

رد گنج ، کی  هک  دـهد  یم  رادـشه  هناراگنا  هداس  ياهدرکیور  هیلع  دـیکأت و  گنج  هناگدـنچ ي  تیلع  هب  زین ، تیار  یـسنیئوک 
نآ عورـش  نامز  ات  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  یمامت  هدـنریگ ي  ربرد  ابیرقت  تیاـهن  رد  هک  تسا  یماـت  تیعـضو  لـصاح  رما ، تیعقاو 
یم هئارا  گنج  ياه  هشیر  هنیمز ي  رد  یلماع  راهچ  یلدم  دوخ  یندنام  دای  هب  یسررب  رد  تیار  .تسا  هتـشذگ  رـشب  داژن  رب  گنج 

 . (4) .دنتسه رظانتم  یگنهرف  ياه  شزرا  یعامتجا و  یسایس -  نامزاس  نوناق ، يژولونکت ، حوطس  اب  نآ  لماوع  هک  دنک 

عوضوم هیلوا و  كرحم  ناونع  هب  فدـه  شقن  تسایـس و  گـنج و  فادـها  یگتـسویپ  ستیوزـالک و  درکیور  ساـسارب  یتسلاـه ،
طیارـش رد  وجو  تسج  ياـج  هب  ینعی  .مینک  سوکعم  ار  نییبـت  رد  فراـعتم  راـتخاس  میناوت  یم  : » هک تسا  دـقتعم  گـنج ، ببـسم 

گنج ینعی  دنوش ؛ یم  لیدبت  هنایارگ » تیاغ   » ياه نییبت  هب  یلع »  » ياه نییبت  بیترت  نیدب  .میورب  فادها  ضارغا و  یپ  رد  نیشیپ 
نییبت تردـق   » عنام زا  روبع  يارب  ار  اـم  يا  هزادـنا  اـت  فدـه  رب  دـیکأت  .دـنهد  یم  خر  يرما ] ] روظنم هب  هکلب  هکنیا ، لـیلد  هب  هن  اـه 

ارچ اه  تلم  هک  تسین  نیا  یسررب  نیا  رد  هتفهن  لکشم  .دنک  یم  ییامنهار  یطباور » یکیتنژ و  یتخانش ، موب  تامیـسقت  ای  اهریغتم 
هک تسا  نیا  راوشد  لاؤس  هکلب  دنگنج ؟ یم 

56 ص :

.61 ص 62 -  ذخأم 20 ، . 124 - 1
ص 72. ذخأم 20 ، . 125 - 2
ص 74. ذخأم 20 ، . 126 - 3

ص 513. ذخأم 25 ، . 127 - 4
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 . (1) .دنگنج یم  يزیچ  هچ  رس  رب  ای  زیچ ، هچ  يارب  اه  تلم 

هشیر و ار  یلبق  ياه  تیعـضو  هک   (2) گنج للع  نییبت  موسرم  ياه  شور  فالخرب  گنج  عوقو  للع  یـسررب  رد  حیـضوت  نیا  اـب 
شـسرپ اذل  تسا و  هدنیآ  رب  رظان  هک  دزادرپ  یم  یفادها  رب  دـیکأت  شور و  رد  ینوگرگد  هب  یتسلاه  .دنتـسناد  یم  گنج  هنیمز ي 

.دهد یم  يزیچ  هچ  رس  رب  ای  زیچ  هچ  يارب  گنج  شسرپ  هب  ار  دوخ  ياج  گنج  ییارچ 

57 ص :

.78 ص 79 -  ذخأم 20 ، . 128 - 1
گنج و عوضوم  هنیمز ي  رد  يدایز  رایـسب  ثحابم  یخیرات  بتک  رد  هغالبلا و  جهن  نآرق و  رد  یهقف ، ثحابم  رد  هچرگ  . 129 - 2

.تسا هتفرگن  تروص  هیرظن  هب  ینابم  لوصا و  نیا  لیدبت  يارب  يا  هتـسیاش  مادقا  نونکات  یلو  دراد ؛ دوجو  مالـسا  رد  داهج  عافد و 
قوف لئالد  هب  مهم  نیا  ماجنا  ناـکما  گـنج ، عوقو  لـلع  هنیمز ي  رد  ینید  هیرظن ي  زا  هدافتـسا  هب  لـیامت  دوجو  اـب  لـیلد  نیمه  هب 

.دشن مهارف 
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اه هیرظن  اه و  هاگدید  قارع ؛ ناریا و  گنج  عوقو  للع 

هراشا

هچنآ اب  ییانشآ  روظنم  هب  .دنا  هدرک  یسررب  يا  هدرتسگ  روط  هب  ار  گنج  زاغآ  للع  اه  هناسر  نارگلیلحت و  نازادرپ ، هیرظن  نونکات 
تیـصخش ای  یجراخ  ياه  هناسر  ياه  لیلحت  سپـس  یلخاد و  یجراخ و  نازادرپ  هیرظن  هاگدید  ادتبا  تسا  هدش  نایب  هنیمز  نیا  رد 

.دش دهاوخ  شاکنک  قارع  ناریا و  ياه  هاگدید  نآ  زا  سپ  یسررب و  اه 

حرطم اه  ینارنخـس  ای  تالاقم  بتک ، رد  هک  اه  تیـصخش  ناققحم و  زا  رفن  هاگدید 21  دوجوم ، عبانم  هب  هجوت  اب  یـسررب ، نیا  رد 
 . (1) .دوش یم  هضرع  یقرواپ  رد  ای  باتک  نتم  رد  يروآ و  عمج  تسا  هدش 

58 ص :

؛ دوش يدنب  هتسد  میسقت و  تایرظن  ساسارب  اه  هاگدید  لبق ، تاحفص  رد  کیروئت  یـسررب  قباطم  دوب  نیا  رب  یعـس  ادتبا  . 130 - 1
رگید ياه  شور  ساسارب  .دوبن  ریذپ  ناکما  اه  هیرظن  لیلحت و  رد  جردنم  ياه  يراوشد  یگدـیچیپ و  لیلد  هب  شور  نیا  لامعا  اما 

یلو درک  يدـنب  هتـسد  ار  اـه  لـیلحت  اـهدرکیور و  ناوت  یم  زین ، هقطنم  ياـهروشک  هیـسور و  اـپورا ، اـکیرما  تاـیرظن  ناونع  تحت 
رد تسا ؛ هدوب  شور  نیا  هب  هجوت  زا  عنام  تاظحالم  رگید  باتک و  فدـه  نایم  توافت  اه و  یـسررب  تیهاـم  عباـنم و  تیدودـحم 

.دش دهاوخ  يدنب  عمج  نایاپ  رد  لیلحت و  هیزجت و  سپس  حرطم و  هناگادج  تروص  هب  اه  هیرظن  هجیتن 
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نازادرپ هیرظن  هاگدید 

نیبوچ مارهش 

ناریا و ناریا ، یجراخ  تسایـس  لماش  يو  تافیلأت  .تسا  ونژ  رد  یتینما  ياـه  تسایـس  زکرم  شهوژپ  شخب  ریدـم  نیبوچ ، مارهش 
.تسا رگید  دراوم  سراف و  جیلخ  تینما  رد  یجراخ  ياه  تردق  شقن  ناریا ، یلم  تینما  تسایس  فادها  گنج ، نامز  رد  قارع 

ناوت یم  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  هداد  حیـضوت  هنوگ  نیا  ار  عوضوم  نیا  تلع  يو  .دوبن  هرظتنمریغ  گـنج  عورـش  نیبوچ ، رظن  زا 
رد عیـسو  رییغت  هک  دنک  یم  رکذ  نینچ  ار  بالقنا  زا  لصاح  راثآ  يو   (1) .درک هدـهاشم  ار  گنج  بالقنا و  نایم  کیدزن  هطبار ي 

ناریا بالقنا  و  دنز ، یم  ررض  هقطنم  تابث  هب  ارابجا  شناگیاسمه ، رب  نآ  ياهاعدا  بالقنا و  میژر  اب  نآ  ینیزگیاج  روشک و  کی 
زا ایناث  درک و  ضیوعت  یبالقنا  رهاظ  هب  یـشترا  اب  ار  هاش  شترا  یماظن ، ظاحل  زا  هکنیا  لوا  دـنکفا  رطخ  هب  ار  نزاوت  نیا  رظن  ود  زا 

تسایس ندنکفا  رطخ  هب  یمالسا و  هویش ي  رودص  ياعدا  هک  دش  لیدبت  یبالقنا  یتردق  هب  يراک  هظفاحم  تسایس  یـسایس ، ظاحل 
 . (2) .تشاد ار  هیاسمه  ياهروشک  یلخاد 

دوبن ناریا  تاکیرحت  طقف  دومن  عوقولا  بیرق  ار  نآ  داد و  شیازفا  ار  گنج  لامتحا  هچنآ  هک  تسا  دـقتعم  لاـح  نیع  رد  هدنـسیون 
دادرارق 1975 دـقع  هب  اریز  دوب  زین  ناریا  عـفن  هب  نیـشیپ  یماـظن  نزاوـت  .دوـب  روـشک  ود  نیب   (3) یماـظن نزاوت  هب  هجوت  مدـع  هکلب 

راچد یسایس ، یماظن و  داعبا  رد  رییغت  رد  بالقنا  شقن  رب  دیکأت  اب  دوخ ، تاحیضوت  زا  شخب  نیا  رد  هدنسیون   (4) .دیماجنا ریازجلا 

59 ص :

داتس یهدنامرف و  هدکشناد ي  یماظن ، ياه  یـسررب  همان ي  لصف  سب ،» شتآ  ات  انگنت  زا  گنج  ناریا و  ، » نیبوچ مارهـش  . 131 - 1
ص 121. هرامش ي 1 ، ناتسبات 1371 ، نارادساپ ، هاپس 

.نامه . 132 - 2
هب قارع  ناریا و  گـنج  یلـصا  لـیلد  هراـبرد ي  نتگنــشاو ، تاـماقم  زا  لـقن  هـب  گـنج ، عورــش  زا  سپ  اـکیرما  وـیدار  . 133 - 3

يراـصنا و يدـهم   ) .درک هراـشا  رت  يوق  قارع  روهظ  هاـش و  میژر  طوقـس  هجیتن ي  رد  هقطنم  رد  یماـظن  تردـق  نزاوت  ینوگرگد 
(. 1359  / 7 رامشزور 28 /  ص 496 ، ، 1375 مود ، پاچ  يرسارس ، موجه  قارع ، ناریا و  گنج  رامشزور  اتکی ، نیسح 

.نامه . 134 - 4
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دادارق 1975 هک  یماظن ، هنزاوم ي  ظـفح  ناـکما  هنوگچ  سپ  داد  رییغت  ار  نزاوت  بـالقنا  رگا  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ؛ هدـش  ضقاـنت 
رد قارع و  راتفر  رب  مکاح  قطنم  رییغت  نییبت  يارب  دوخ  هیرظن ي  حیـضوت  رد  نیبوچ  تشاد ؟ دوجو  دوب ، هدـش  دـقعنم  نآ  ساـسارب 

ظفح هب  هجوت  نودب  ناریا ، زیمآ  کیرحت  دنت و  یـسایس  ياهرظن  راهظا  هب  بالقنا ، عوقو  رثا  رب  قارع  ناریا و  تابـسانم  رییغت  هجیتن 
يداصتقا یماظن و  يرترب  لیلد  هب  یبلط  هاج  ناریا و  بالقنا  فادها  زا  سرت  يانعم  هب  قارع ، یبلط  هاج  سرت و  (1) و  یماظن نزاوت 

ریذـپان باـنتجا  ار  نآ  عوقو  یتـح  (2) و  دروآ مهارف  ار  گـنج  تاـبجوم  لـماوع ، نیا  هک  دـنک  یم  يریگ  هجیتـن  سپـس  هراـشا و 
نامز قارع ، هاگدید  زا  هک  دهد  یم  حیضوت  نینچ  ار  دیدج  تصرف  زا  يرادرب  هرهب  قارع و  رظن  زا  عاضوا  میـسرت  يو   (3) .تخاس

دوب و هدرکن  مکحتـسم  ار  دوخ  ياـه  هشیر  بـالقنا  زونه  ناـمز  نآ  رد  هک  ارچ  دوـبن  لاـس 1359  یبوخ  هب  تقو  چـیه  هلمح  يارب 
.تشادن دوجو  هقطنم  ياهروشک  رثکا  تردقربا و  ود  ناریا و  نایم  یبوخ  طباور  دنتشاد و  یناماسبان  تیعضو  ناریا  حلسم  ياهورین 
کچوک دوخ و  ياه  تیلباق  زا  قارع  هنانیب ي  شوخ  ياه  یبایزرا  هک  تسا  هتـشون  قارع  طـلغ  ياـه  تشادرب  هراـبرد ي  نینچمه 

رد دوخ  يدـعب  تاحیـضوت  رد  نیبوچ   (4) .دوب قارع  طلغ  ياـه  تشادرب  هلمج  زا  ناریا ، تردـق  عباـنم  نمـشد و  تیهاـم  ندرمش 
هب قارع  یهجوت  یب  زا  يو  روظنم  يا  هزادنا  ات  هک  دنک  یم  هراشا  یلئاسم  هب  بالقنا  گنج و  یگتـسویپ  مه  هب  هیرظن ي  بوچراچ 

تفرگ و راک  هب  یبالقنا  دارفا  جیـسب  يارب  ار  دوخ  ياه  تیلباق  ناریا  گنج ، عورـش  زا  سپ  دـنک : یم  میهفت  ار  ناریا  تردـق  عبانم 
رواجم ياهروشک  هب  بالقنا  رودص  هب  ار  دوخ  هجوت  دش و  تیبثت  ناریا  همکاح ي  تردق  .درک  لح  ار  دوخ  یلخاد  تالکشم 
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هب دـش و  لیدـبت  دوخ  هب  اکتا  راـکتبا و  يراکادـف و  راـثیا و  يارب  نآ  تیفرظ  بـالقنا و  يارب  یناـحتما  هب  گـنج  .تشاد  فوطعم 
هتسویپ مه  هب  بالقنا  گنج و  .تشگ  هصالخ  گنج  رد  دوب  نآ  جیورت  لابند  هب  بالقنا  يربهر  هک  تداهش  راثیا و  يانعم  جیردت 

 . (1) .دوبن رسیم  رگیدکی  زا  اهنآ  زیمت  هک  دوب  هتخیمآ  مهرد  نانچ  ود  ره  يارب  ینابیتشپ  دندش و 

نیـشیپ و هنزاوم ي  درک و  روهظ  هقطنم  حطـس  رد  ناریا و  رد  يدـیدج  تردـق  یمالـسا  بـالقنا  اـب  عـقاورد  تاحیـضوت ، نیارباـنب 
نیبوچ .دش  قارع  ناریا و  گنج  هب  رجنم  تیاهن  رد  تیعـضو  نیا  زا  لصاح  دنور  .تفرگ  شلاچ  هب  ار  مکاح  ياه  تردق  ینومژه 

ناوت هب  تبـسن  ینیب  شوخ  یناـبرق  ار  قارع  اوق و  هنزاوم  رییغت  هب  یهجوت  یب  هب  ار  ناریا  اریز  دوـش ؛ یم  راـچد  ضقاـنت  هب  اـجنیا  رد 
ار دـیدج  تردـق  رـصانع  دوخ  تردـق  رب  یکتم  قارع  هک  تسا  نشور  .دـنک  یم  مهتم  ناریا  تردـق  عباـنم  نتفرگ  هدـیدان  دوـخ و 

یهجوت یب  یلو  تسا ؛ قبطنم  حیـضوت  نیا  اب  دمآ  شیپ  قارع  يارب  هچنآ  .دوش  یم  مهوت  نیا  ینابرق  ماجنارـس  دنک و  یمن  هدهاشم 
قارع یماکان  أشنم  ار  هلئـسم  نیمه  هراشا و  ناریا  تردـق  عبانم  هب  نیبوچ  هکنآ  لاح  تسا ؟ اـنعم  هچ  هب  یماـظن ، هنزاوم ي  هب  ناریا 
هنزاوم هب  ناریا  یهجوت  یب  زا  نیبوچ  روظنم  تفگ  ناوتب  دـیاش  ضقانت ، ماهبا و  نیا  عفر  يارب  هنانیب  شوخ  ضرف  اـب  .دـنک  یم  رکذ 

دحتم زا  اکیرما  ناریا و  دوش و  یم  رییغت  شوختـسد  بالقنا  عوقو  اب  هک  تساکیرما  اب  ناریا  طـباور  رد  شنت  هب  فوطعم  رتشیب  اوق ،
يو هک  تسا  دراو  وا  رب  داریا  نیا  هتشاد  نهذ  رد  ار  یموهفم  نینچ  نیبوچ  رگا  .دنوش  یم  لیدبت  کیژتارتسا  نمشد  هب  کیژتارتسا 

هئارا تامازلا  هتـشادن و  روشک  رب  مکاح  ياهراتفر  یحور و  يرکف ، ینهذ ، ياهراتخاس  رد  رییغت  بالقنا و  ریثأـت  زا  ینـشور  كرد 
.تسا هدش  رجنم  اه  یبایزرا  نیا  هب  گنج  زاغآ  للع  نییبت  هیرظن و  ي 
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یناضمر رگراک  هللا  حور 

اه و شلاچ  یبالقنا ، ناریا  لماش : يو  تافیلأت  تساکیرما و  رد  اینیجریو  هاگـشناد  هتـسشنزاب ي  داتـسا  یناضمر ، رگراـک  هللا  حور 
ناریا رد  هدنـسیون ، نیا  زا  یجراـخ  تسایـس  باـتک  اریخا  .تسا  هریغ  ذوفن و  زا  ییاـهوگلا  اـکیرما : ناریا و  هناـیمرواخ ، رد  خـساپ 

.تسا هدش  همجرت 

تـسا هدرک  رکذ  يدیدهت  هب  شنکاو  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  قارع  گنج  دوخ ، هیرظن ي  حیـضوت  رد  یناضمر  روسفورپ 
یم ساسحا  ناریا ) بالقنا  رد   ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  یمالسا  ییارگداینب  ییارگ و  لوصا  زا  قارع  هژیو  هب  یبرع و  ياهروشک  هک 

دوخ و یـصخش  يدرف و  ياـه  یگژیو  هب  هجوـت  اـب  نیـسح ، مادـص  هک  تسا  هتـشون  قارع  ياـه  هزیگنا  هراـبرد ي  يو   (1) .دندرک
جیلخ هنایمرواخ و  رد  دیدج  دنور  يریگ  لکش  هاش و  میژر  طوقـس  زا  یـشان  تردق  ألخ  ات  تساوخ  یم  قارع ، یکیتلپوئژ  لضعم 

تـسد هب  ناریا  هب  زواجت  يارب  ار  دوخ  رظن  دروم  یلام  عباـنم  قارع  تفن ، تمیق  شیازفا  اـب  هک ، ناـنچ   (2) .دنک يزاسزاب  ار  سراف 
دننامه يریاخذ  هب  دنک و  افیا  هقطنم  یتفن  عبانم  رب  لرتنک  تهج  رد  يرثؤم  شقن  تسناوت  یم  ناریا  رب  يزوریپ  تروص  رد  دروآ و 

 . (3) .دبای تسد  ناتسبرع 

هب هجوت  اب  هک ، تخاس  هجاوم  يدـیدج  ياه  تصرف  تادـیدهت و  اب  ار  قارع  یمالـسا ، بالقنا  زا  لصاح  لوحت  حیـضوت  نیا  ربارب 
.تخاـس مهارف  اـه  تصرف  زا  يرادرب  هرهب  يارب  ار  ناریا  هیلع  گـنج  يارب  مزـال  تادـیهمت  یللملا ، نـیب  عاـضوا  هـقطنم و  طـیارش 

رب یمالسا  يروهمج  هیلع  یماظن  تامادقا  زا  قارع  لیلحت  هک  تسا  هتشون  قارع  تامادقا  لیلحت و  يریگ  لکش  هرابرد ي  یناضمر 
اب ییورایور  يارب  هک  دـنا  هدـش  دازآ  هنایمرواخ  ياهروشک  ناریا و  رد  ییاهورین  یمالـسا ، بالقنا  يوریپ  رثا  رب  هک  دوب  ساسا  نیا 

شهاک هب  دـنور  نیا  همادا ي  هک  تسا  یعیبط  دـنرادروخرب ؛ مزال  سفن  هب  دامتعا  زا  هقطنم  یعاجترا  هناراک و  هظفاحم  ياـهراجنه 
مسیلانویسان تیوه  يدوبان  قارع و  مسیلاکیدار  رابتعا 
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بـالقنا درک  یم  يریگیپ  زین  ار  ههد ي 1970  طساوا  لاکیدار  یتسیلاـیرپما و  دـض  يریگ  تهج  قارع  رگا  دـش و  یم  رجنم  یبرع 
 . (1) .درک یم  طوقس  هنایمرواخ  عبات  متسیس  هیشاح ي  هب  قارع  هجیتن ، رد  تفای و  یم  يرتشیب  تیوقت  یمالسا 

دمایپ قارع و  هناـبلط ي  هعـسوت  تـالیامت  فادـها و  رب  رظاـن  رتشیب  نیبوچ  مارهـش  هیرظن ي  فـالخرب  یناـضمر  روسفورپ  هیرظن ي 
دشاب حیحـص  تشادرب  نیا  رگا  .دندش  داجیا  یمالـسا  بالقنا  زا  لصاح  تالوحت  رثا  رب  هک  دوب  يدیدج  ياه  تصرف  اب  ییورایور 

ار یللملا  نیب  ياه  تردـق  هقطنم و  ياهروشک  قارع ، یعیبط  روط  هب  هک  دوب  توافتم  الماک  دـیدج و  يا  هدـیدپ  یمالـسا ، بالقنا 
مادـص و تیـصخش  یکیتلپوئژ ، تالکـشم  یثعب ، ماظن  تیهام  زا  هدـمآرب  ياه  یبلط  هاـج  اـب  قارع  دـش  بجوم  و  درک ؛ یم  نارگن 
، هیرظن نیا  رد  مهم  عوضوم  دش ، گنج  عوقو  أشنم  هک  دنک  یحارط  ار  يدیدج  فادـها  تردـق ، ألخ  داجیا  رد  بالقنا  ياهدـمایپ 

ياهدـمایپ زا  قارع  عقاورد  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  نشور  ار  یمالـسا  بـالقنا  زا  قارع  دـیدهت  ساـسحا  موـهفم  يا  هزادـنا  اـت  هک 
تیدوجوم هن  و   ) یبرع مسیلانویسان  تیوه  قارع و  مسیلاکیدار  ندنار  هیـشاح  هب  فیعـضت و  يانعم  هب  یمالـسا ، بالقنا  زا  لصاح 

.دیزرو تردابم  یمالسا  بالقنا  ناریا و  اب  ییورایور  هب  نآ  اب  هلباقم  يارب  اذل  دوب و  دونشخان  قارع ) رب  مکاح  میژر 

لیب زمیج 

هدرب مان  .تساکیرما  رد  اینیجریو  هاگـشناد  يرم  مایلیو  جـلاک  يراختفا  هتـسشنزاب ي  سیئر  یـسایس و  مولع  داتـسا  لـیب ، نلآ  زمیج 
.تسا هدش  همجرت  ناریا  رد  هدنسیون  نیا  زا  اکیرما  ناریا و  هطبار ي  هنیمز ي  رد  ریش  باقع و  باتک  تسا و  ناریا  روما  صصختم 

یعقاو لیلد  : » دنک یم  حیرـصت  يو  تسا  هنیمز  نیا  رد  قارع  فادها  قارع و  ناریا و  يا  هقطنم  تباقر  رب  رظان  لیب ، زمیج  هیرظن ي 
قارع دنور  نیا  رد  .دوب  سراف  جیلخ  رب  نتفای  هطلس  يرترب و  هب  نتفای  تسد  يارب  یسایس  يریگرد  گنج 
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ناتـسبرع ریظن  هقطنم  ياهروشک  يارب  یمالـسا ) بالقنا   ) نیا هک  دزاـس  دوباـن  دـنک و  هفخ  هفطن  رد  ار  ناریا  بـالقنا  دوب  راودـیما 
هطلس يارب  یسایس  تباقر  دوخ ، باتک  رد  لیب ، زمیج   (1)« .دوبن يدنیاشوخ  نادنچ  فده  سراف  جیلخ  ياه  نیشن  خیش  يدوعس و 

نیا رد  رییغت  یکدنا  اب  نارهت ، رد  عافد  زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  رد  دوخ  هلاقم ي  رد  تسا و  هدرک  حیرصت  ار  سراف  جیلخ  رب 
هک زواجت -  نیا  مود  فده  .دوب  هقطنم  رب  یـسایس  يالیتسا  راتـساوخ  مادـص  میژر  هک  تسا  هتفگ  قارع  فادـها  رظنم  زا  موهفم و 
هک دوب  ناریا  بالقنا  يدوبان  دـندوب -  نآ  راتـساوخ  ادـیدش  هقطنم  رد  راک  هظفاحم  ياـه  تلود  تسا و  لوا  فدـه  اـب  طاـبترا  رد 

زمیج يرظن  بوچراچ  دـسر  یم  رظن  هب   (2) .دش یم  یقلت  اهروشک  نیا  رد  یـسایس  دوجوم  تیعـضو  هیلع  هدننک ، لتخم  يدـیدهت 
هقطنم ي رد  مانتیو  گنج  هبرجت ي  زا  رثأتم  اکیرما ، يا  هقطنم  يژتارتسا  بوچراچ  رد  هک  تساوق  هنزاوم ي  هیرظن ي  زا  رثأتم  لـیب 
هب دز و  مهرب  ار  دوجوم  هنزاوم ي  عقاورد  یمالـسا  بالقنا  دوب و  هدـش  یحرط  قارع  راهم  ناریا و  يرترب  رب  یکتم  سراـف و  جـیلخ 

.دش رجنم  تصرف  نیا  زا  يرادرب  هرهب  يارب  قارع  شالت  هقطنم و  ياهروشک  ینارگن 

نوسکین

باتک راشتنا  هب  تدـم  نیا  یط  دـش و  رانکرب  راـک  زا  تیگ  رتاو  ییاوسر  زا  سپ  هک  تساـکیرما  نیـشیپ  يروهمج  سیئر  نوسکین 
هدش همجرت  ناریا  رد  نوسکین  زا  رگید  راثآ  یخرب  حلـص و  يوسارف  باتک  یقیقح و  حلـص  یقیقح ، گنج  باتک  .دیزرو  تردابم 

.تسا

نییبت هیرظن ي  یلـصا  رـصانع  عومجم  رد  یماما  یلعدمحم  هلاقم ي  رد  نآ  لیلحت  هیزجت و  قارع و  هرابرد ي  نوسکین ، رظن  راهظا 
رد  (3) یقیقح حلـص  یقیقح ، گنج  باتک  زا  هحفـص ي 141  رد  نوسکین  .تسا  هدروآ  مهارف  ار  قارع  ناریا و  گنج  عوقو  لـلع 

هدحتم ي تالایا  يارب  : » تسا هتشون  قارع  اب  اکیرما  طباور  دوبهب  ترورض  هنیمز ي 
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يارب دوخ  هبون ي  هب  يوروش  یفرط  زا  .تسا  دوـجوم  قارع  روـشک  اـب  طـباور  دوـبهب  يارب  يداـیز  یقطنم  یفاـک و  لـیالد  اـکیرما 
هب ار  دوخ  فلاخم  هرهچ ي  تسینومک  بزح  ذوفن  عطق  اب  اه  یقارع  یلو  تسا ؛ هدرکن  يراددوخ  یششوک  چیه  زا  ذوفن  یبایتسد و 

مادص لاـس 1980  هلمح ي  ناـییاکیرما  زا  يرایـسب  بیترت  نیا  هب  هک : تسا  هدروآ  هـمادا  رد  یماـما   (1)« .دـنا هداد  ناشن  اه  سور 
ناریا فیرح  يدوعـس  ناتـسبرع  سراف و  جیلخ  ياه  نیـشن  خیـش  .دندرک  یبایزرا  اوق  نزاوت  ياهرایعم  ساسارب  ار  ناریا  هب  نیـسح 
قارع هک  تفر  یمن  لامتحا  .دـنک  تباقر  سراف  جـیلخ  يربهر  رـس  رب  ناریا  اـب  دزادرپب و  دربن  هب  تسناوت  یم  قارع  اـهنت  دـندوبن و 

لامعا رد  اکیرما  میمصت  .دوش  نآ  يراتفرگ  بجوم  دیامن و  فیعـضت  ار  نارهت  تموکح  تسناوت  یم  اما  دنک ؛ حتف  ار  ناریا  دناوتب 
 . (2)« .دش قارع  تیمها  بجوم  ناریا ، رب  راشف 

رد .تسا  هدشن  هدروآ  نآ  رب  مکاح  قطنم  زا  يرکذ  یلو  هدش ؛ نایب  لامجا  هب  نوسکین  نانخس  زا  یماما  يریگ  هجیتن  هلاقم ، نیا  رد 
نارود ياضف  زا  رثأتم  ناـنچمه  قارع  اـب  اـکیرما  هطبار ي  يرارقرب  ترورـض  رد  نوسکین  تاحیـضوت  دـسر  یم  رظن  هب  لاـح ، نیع 

رییغت هب  تاظحالم ، نیا  اب  نوسکین ، .تسا  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  یمالـسا  بالقنا  هدیدپ ي  روهظ  یبطق و  ود  ماظن  درـس و  گنج 
لامجا هب  ار  عوضوم  اجنیا  رد  نوسکین  هچرگ  .تسا  هدرک  هجوت  مزینومک ، هاـگودرا  ربهر  نیـشیپ ،)  ) يوروش ربارب  رد  قارع  راـتفر 

نارود رد  سراف  جـیلخ  رد  اوق  هنزاوم ي  يرارقرب  یلـصا  رـصانع  هب  هجوت  اب  وا  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوت  یم  تسا ؛ هدرک  ناـیب 
زا قارع  جورخ  هلزنم ي  هب  ار  نیشیپ )  ) يوروش ربارب  رد  قارع  دیدج  راتفر  رجنیسیک ، هنوتس ي  ود  هیرظن ي  ساسارب  درس و  گنج 

رییغت هک  تسا  نیا  یبایزرا  نیا  رد  هتفهن  يانعم  .دـنک  یم  یبایزرا  نیـشیپ )  ) يوروش يا  هقطنم  يژتارتسا  اه و  تسایـس  بوچراـچ 
نیا لرتنک  راهم و  يارب  دیاب  دز و  مهرب  ار  هقطنم  رد  اوق  هنزاوم ي  یمالسا ، بالقنا  هزادنا ي  نامه  هب  قارع ، راتفر 

65 ص :

یـسایس و تاعلاطم  رتفد  اهدادیور ، لیلحت و  همانهام ي  اکیرما ،» ياه  هاگدید  یـسررب  قارع : نارحب  ، » یماما یلعدـمحم  . 147 - 1
ص 6. هام 1377 ، يد  رذآ و  هرامش ي 121 ، یللملا ، نیب 

.نامه . 148 - 2
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ینارگن هقطنم و  رد  ییارگداینب  شرتسگ  الامتحا  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  هب  هک  نازیم  نامه  هب  دیدج  طیارـش  بسانت  هب  تیعـضو 
دیاش .دوش  هجوت  یمالـسا  بـالقنا  لرتنک  يارب  نآ  زا  يرادرب  هرهب  قارع و  راـتفر  رییغت  هب  دوش ، یم  هجوت  هنزاوم  رییغت  زا  لـصاح 
رکفت ینابم  زا  ماـهلا  اـب  ههد ي 1980 ، ياـه  لاـس  رد  اـکیرما  يا  هقطنم  دـیدج  يژتارتسا  هک  دـشابن  زیمآ  هغلاـبم  يریگ  هجیتـن  نیا 

اب لاکیدار  قارع  راـهم  يارب  هک  ههد ي 1970  ياه  لاس  فالخرب  اکیرما  دـیدج  يژتارتسا  هک  اـنعم  نیدـب  دـش ؛ یحارط  نوسکین 
هطقن .دش  ارجا  یحارط و  قارع  رب  اکتا  اب  یبالقنا  ناریا  راهم  فدـه  اب  ههد ي 1980 ، ياه  لاس  رد  دوب  هدـش  یحارط  ناریا  رب  اکتا 
همتاخ اب  هک  دوب  برغ  عفانم  اب  وسمه  ناریا ، هب  هلمح  سپـس  برغ و  تمـس  هب  يوروش  زا  قارع  شخرچ  اب  يژتارتسا ، نیا  زاغآ  ي 

؛ تفای نایاپ  لاس 1369  رد  تیوک  لاغشا  زواجت و  سپس  يا و  هقطنم  يرترب  يارب  قارع  يدعب  تادیهمت  قارع و  ناریا و  گنج  ي 
، درک تیبثت  فیرعت و  اکیرما  يا  هقطنم  دـیدج  يژتارتسا  رد  ار  قارع  شقن  ناریا ، هیلع  گنج  هک  نازیم  نامه  هب  رگید ، تراـبع  هب 

ناوت مادهنا  اذل  دـش و  یبایزرا  يژتارتسا  نیا  نایاپ  يانعم  هب  برغ  اکیرما و  عفانم  هب  قارع  ضرعت  اب  نآ  لاغـشا  تیوک و  هب  زواجت 
.دش لیدبت  برغ  اکیرما و  یلصا  فده  هب  قارع  یماظن 

نمزدرک ینوتنآ 

هزوح ي رد  هنایمرواخ  رد  هژیو  هب  یماظن  ياه  یسررب  .تسا  اکیرما  رد  کیژتارتسا  ياه  یسررب  هسسؤم ي  ریدم  نمزدرک  ینوتنآ 
هدمع هک  هدرک  رشتنم  قارع  ناریا و  گنج  یماظن و  تالوحت  هنیمز ي  رد  ار  يددعتم  ياه  باتک  تالاقم و  يو  .تسوا  صـصخت 

.تسا هدش  همجرت  اهنآ  ي 

هدـیچیپ ي لـماوع  یگنج  ره  رد  هک  تسا  راوتـسا  ضرف  نیا  رب  قارع  ناریا و  گـنج  یـسررب  يارب  نـمزدرک   (1) يرظن بوچراچ 
کیژتارتسا یگنهرف و  یخیرات ،

66 ص :

.رآ ماهاربآ  اب  وا  كرتشم  راک  قارع ، ناریا و  گنج  نردم ، گنج  زا  ییاه  سرد  باتک  مود  دلج  رد  نمزدرک  هیرظن ي  . 149 - 1
.تسا هدش  سکعنم  رنگاو 
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ناونع هب  گنج ، هجیتن ي  نوچمه  دنوش ، یم  رجنم  گنج  عوقو  هب  هک  یلماوع  تخانش  هک  تسا  هدرک  دیکأت  يو   (1) .دنراد شقن 
تیعقوم تخانـش  هب  طوبرم  ياه  شـسرپ  نمزدرک   (2) .دراد تیمها  یعقاو  يدربن  کـیژولونکت  یماـظن و  تامیمـصت  هعومجم ي 
تخانـش تالکـشم  دنوش ؟ یم  یبایزرا  گنج  ياه  ترورـض  هنوگچ  : » تسا هدرک  ناونع  نینچ  ار  قارع  ناریا و  گنج  زاس  هنیمز 

هژیو هب  ار ، موس  ناهج  ياهروشک  یماظن  ياهورین  ياه  تیلباق  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ ؟ یجراـخ  ناربهر  يریگ  میمـصت  هوحن ي 
 . ؟(3) درک یبایزرا  یبالقنا  تارییغت  عوقو  طیارش  رد 

لماوع دنیارب  نردـم ، ياه  گنج  زا  يرایـسب  فالخرب  گنج  نیا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  قارع  ناریا و  گنج  یـسررب  رد  نمزدرک ،
یخرب مجع و  برع و  تلم  گنهرف و 2  نیب 2  ینالوط  یخیرات  تافالتخا  رد  لماوع ، نیا  زا  یخرب  .دوب  ددـعتم  یماظن  یخیراـت و 
یماظن یناسنا و  يداصتقا ، ياه  شیارگ  هعومجم ي  .دنا  هتشاد  هشیر  روشک  زا 2  کیره  ناربهر  تیصخش  ینیب و  ناهج  رد  رگید 

رد هدنسیون   (4) .تشاد رایـسب  ریثأت  قارع  ناریا و  گنج  يزاس  هنیمز  رد  درک ، زورب  گـنج  زاـغآ  زا  شیپ  یناـمز  عطقم  رد  هک  زین 
هدرک هراشا  دوش ، رجنم  روشک  ود  نایم  لضعم  هب  یگداس  هب  دـناوت  یم  هک  ییایفارغج ، لئاسم  زا  تمـسق  هب 2  دوخ  هیرظن ي  نییبت 

رد مهم  يدـنفادپ  طاقن  لرتنک  هنیمز ي  رد  فالتخا  يرگید  و  دوردـنورا )  ) برعلا طش  لرتنک  رـس  رب  تاـفالتخا  زا  یکی  هک  تسا 
تیمها قارع  يارب  هلئسم  نیا 2  هک  تسا  هدرک  دیکأت  سپـس  يو  .تسا  هدوب  دادغب  هب  یلوصو  قطانم  رد  هژیو  هب  ینیمز ، زرم  لوط 

هب یـسرتسد  يارب  قارع  دراد و  رارق  ناریا  زرم  يرتـمولیک  هلـصاف ي 100  رد  قارع ، تختیاپ  دادغب ، اریز  تسا ؛ هتـشاد  کیژتارتسا 
 . (5) .تسا ییایفارغج  قمع  دقاف  سراف  جیلخ 

هک یفادها  دـیدج و  تیعـضو  رگیدـکی و  هب  تبـسن  قارع  ناریا و  تاروصت  هب  روشک  نایم 2  يزرم  فالتخا  رب  هوـالع  نمزدرک ،
هدومن هراشا  دندرک  یم  لابند 

67 ص :

نیـسح همجرت ي  قارع ، ناریا و  گنج  مود : دـلج  نردـم ، گنج  زا  ییاه  سرد  رنگاو ، .رآ  ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوتنآ  . 150 - 1
.27 ص 28 -  هدشن ، رشتنم  هاپس ، گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  اتکی ،

ص 27. نامه ، . 151 - 2

ص 27. نامه ، . 152 - 3

ص 27. نامه ، . 153 - 4

ص 34. نامه ، . 154 - 5
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يارب یتصرف  ار  هلئـسم  نیا  اذـل  تسا ؛ هدرک  فیعـضت  ادـیدش  ار  ناریا  بالقنا ، هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  اه  یقارع  هک  تسا  هتـشون  و 
یعون ناریا ، يربهر   (1) .دنتـشادنپ یم  دـمهف ، یم  روز  نابز  اب  اهنت  هک  ناریا ، نامز  نآ  ثداوح  همتاخ ي  سراف و  جـیلخ  رب  هطلس 

هنایفخم ینوگنرس  هلمج  زا  داد  یم  ماجنا  نآ  بیغرت  يارب  ار  يریذپ  ناکما  راک  ره  تشاد و  راظتنا  قارع  رد  ار   (2) یمدرم شزیخ 
هدرتـسگ و یگنج  زاـغآ  يارب  ار  مزـال  یگداـمآ  ناریا  نیا ، دوـجو  اـب  .دوـش  یقلت  یگنج  یمادـقا  دوـب  نکمم  هـک  قارع  مـیژر  ي 
هب دهعتم  لقتسم و  شترا  هب  هتسباو  یـشترا  زا  شترا ، يزاسزاب  يارب  ناریا  ياه  شالت  لیلحت  ریـسفت و  اب  يو   (3) .تشادن ینالوط 

اتیاهن هک  دندوب  هاش  شترا  لرتنک  يارب  ریگیپ  یشالت  ریگرد  نارهت  رد  دیدج  یناربهر  هک  تسا  هتشون  ینید  یبالقنا و  ياه  شزرا 
 . (4)! دیماجنا ییاوه  ییایرد و  ینیمز ، ياهورین  ناوت  لیلقت  رب  ینبم  میمصت  ذاختا  هب 

يارب هک  تسا  يزرم  تاـفالتخا  رب  رظاـن  وس  کـی  زا  قارع ، ناریا و  گـنج  عوقو  لـلع  نییبت  رد  نمزدرک  هیرظن ي  یلـصا  رـصانع 
یلخاد تیعـضو  رییغت  حیـضوت  اب  رگید ، يوس  زا  دـش و  لصف  لـح و  ریازجلا  دادرارق 1975  اـب  تشاد و  کـیژتارتسا  تیمها  قارع 

ریثأت قارع  هک ، یبیترت  هب  .تسا  هقطنم  حطـس  رد  رگیدکی و  ربارب  رد  قارع  ناریا و  فادها  رب  رظان  یمالـسا ، بالقنا  عوقو  اب  ناریا 
هیاپ ي رب  .تسا  هتـشاد  رظن  قارع  رد  بالقنا  هب  ناریا  هدرک و  یباـیزرا  هقطنم  رب  طلـست  يارب  یتصرف  ار  ناریا  فیعـضت  رب  بـالقنا 

ياهوزرآ فادها و  نیب  ضراعت  لصاح  الوصا  قارع  ناریا و  گنج  هک  تسا  هدرک  يریگ  هجیتن  نمزدرک  حیضوت ، نیمه 

68 ص :

ص 43. نامه ، . 155 - 1
.تفر یم  رامـش  هب  قارع  تلود  يارب  يدیدهت  هسفن  یف  دـیدرت و  نودـب  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  نمزدرک  . 156 - 2

یـسایس تامادـقا  ینیمخ  ماما )  ) تسا نکمم  هک  دوب  هدروآ  دوجو  هب  ار  امنرود  نیا  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  نیا  رب  هوـالع 
(. ص 42 مود ، دلج  قارع ، ناریا و  گنج   ) .دنک لیدبت  یماظن  مادقا  یتح  ای  يزادنارب  تایلمع  هب  ار  تدش  مک  اتبسن 

ص 52. نامه ، . 157 - 3

ص 52. نامه ، . 158 - 4
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نیا رتشیب  حیـضوت  رد  يو   (1) .دوب ناریا  دـیدج  یبهذـم  ناربـهر  ینیمخ و  هللا  تیآ  قارع و  ثعب  بزح  ناربـهر  نیـسح و  مادـص 
يارب يرازبا  ار  یمالـسا  بـالقنا  شنارادـفرط  و  ینیمخ ) ماـما   ) وا هک  تسا  هتـشون  دوخ  باـتک  زا  يرگید  ياـج  رد  يریگ  هجیتـن 

هک دروآ  مهارف  یتصرف  ات  دوب  ددصرد  دوخ  مهـس  هب  زین  نیـسح  مادص  دندید و  یم  قارع  ثعب  بزح  نیـسح و  مادـص  ینوگنرس 
برع ناهج  یلصا  يربهر  هب  ياه 1978 و 1979  سنارفنک  زا  دعب  دناسرب و  لیئارسا  دض  يرادیاپ  شبنج  يربهر  ماقم  هب  ار  قارع 

 . (2) .دوش لیدبت 

یبایزرا يا  هقطنم  یتردـق  هب  لیدـبت  يارب  قارع  ناریا و  یـسایس  تباقر  لـصاح  ار  گـنج  عوقو  نمزدرک ، تسا  نشور  هک  ناـنچ 
هیرظن زراب  هلئسم ي  .تسا  هدرک  لیدعت  زیواتـسد  هناهب و  هب  للع  زا  ار  يزرم  تافالتخا  یخیرات و  ياه  هنیمز  شقن  عقاورد  هدرک و 

یمالـسا بالقنا  زا  لصاح  تالوحت  سراف و  جـیلخ  هقطنم ي  هب  تبـسن  وا  کیژتارتسا  شرگن  رکفت و  ینابم  رب  رظاـن  نمزدرک ، ي 
، هقطنم یلصا  تردق  راهم 2  فده  اب  ار  یتینما  متسیس  رارقتسا  اوق و  نزاوت  يرارقرب  ترورض  هیرظن ، نیا  اب  نمزدرک  عقاورد  .تسا 

هدرک ریسفت  بالقنا  عوقو  رثا  رب  ار ، نیـشیپ  یتینما  ماظن  نتـسکش  مهرد  زا  لصاح  ياهدمایپ  هدرک و  يروآدای  قارع ، ناریا و  ینعی 
راتفر فادـها و  لصاح  هقطنم ، رد  گنج  یتابث و  یب  عوقو  هک  تسا  موهفم  نیا  يواح  نمزدرک  هیرظن ي  رگید  تراـبع ، هب  .تسا 

.دوب دهاوخ  جنشتم  سراف  جیلخ  هقطنم ي  هراومه  اهنآ ، راهم  نودب  تسا و  قارع  ناریا و 

، یخیرات لئاسم  رب  هیکت  اب  نمزدرک ، هک  یلاح  رد  لثملا ، یف  .تسا  ضقانتم  مهبم و  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  لاـح  نیع  رد  هیرظن ، نیا 
يریگرد دوجو  اب  هک  تسا  هتـشون  هتـسناد و  ریذـپ  بانتجا  ار  گنج  عوقو  هدرک  یبایزرا  مه  اب  ضراـعتم  ار  قارع  ناریا و  فادـها 

تابثا لالدتسا  رد  يو   (3) .دوب ریذپ  بانتجا  روشک  نیب 2  رایع  مامت  گنج  عوقو  مه  زاب  قارع ، ناریا و  يزرم  ياه 
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رواب نیا  رب  هدرک و  هسیاقم  بالقنا  زا  لبق  هرود ي  اب  ار  بالقنا  زا  سپ  قارع  ناریا و  يزرم  ياه  يریگرد  گنج ، يریذپ  بانتجا 
هدرکن رکذ  ار  يرگید  لالدتـسا  لیلد ، نیا  زا  ریغ  هدنـسیون  دوبن ! رتدیدش  لبق  هلحرم ي  ياه  يریگرد  زا  يدـعب  ثداوح  هک  تسا 

؟ تسا هدیسر  يریگ  هجیتن  نیا  هب  ارچ  هک  درک  كرد  ینشور  هب  ناوت  یمن  اذل  تسا و 

ناریا و روشک  زا 2  کی  مادک  هکنیا  صیخشت  هک  تسا  هتشون  گنج  عوقو  رد  قارع  ای  ناریا  شقن  هنیمز ي  رد  نینچمه  نمزدرک ،
نیا درک  ناوت  یم  رظنراـهظا  نیا  زا  هک  يرگید  تشادرب   (1) .تسا نکممریغ  دنا ، هتشاد  گنج  عورش  رد  ار  ریـصقت  نیرتشیب  قارع 

هچ هب  اجنیا  رد  نآ  نازیم  نییعت  ریصقت و  يانعم  تسین  صخشم  هتبلا  دنتـسه ! رـصقم  گنج  عوقو  رد  ره 2  قارع  ناریا و  هک  تـسا 
ار قارع  ماجنارـس ، لـلم  ناـمزاس  نآ  ساـسارب  هک  دراد  یفیرعت  یقوـقح  ظاـحل  هب  زواـجتم  روـشک  گـنج و  نینچمه ، .تسا  اـنعم 

هدافتسا دمایپ  ای  تواضق  زا  هناکریز  یبانتجا  لیلد  هب  اجنیا ، رد  هدنسیون  یناوتان  ایآ  هک  تسین  صخشم  نیاربانب  .درک  مالعا  زواجتم 
يا هجیتن  هب  یبایتسد  زا  عنام  هدنـسیون  یتاقیقحت  شور  يرظن و  بوچراچ  شرگن ، هوحن ي  اـی  هدوب  اـه  یقارع  یتاـقیقحت  عباـنم  زا 

؟ تسا هدوب  هناقداص  ینایب  نشور و 

رلوف ماهارگ 

ياهروشک رد  لاس  تدم 20  هب  هک  مالسا ، ناهج  روما  رد  صصختم  ایس ، نامزاس  نیشیپ  وضع  رگلیلحت ، هدنـسیون و  رلوف ، ماهارگ 
ترازو هب  هتسباو   RAND دـنر تاقیقحت  هسـسؤم ي  وضع  نونکا  مه  هتـشاد و  تیلاعف  نمی  ناتـسناغفا و  هیکرت ، نانبل ، ناتـسبرع ،

.تسا هدش  رشتنم  همجرت و  وا  زا  ناریا  کیتلپوئژ  ملاع ، هلبق ي  باتک  .تساکیرما  عافد 

ياـه هنیمز  زا  یکی  ار  يزرم  تاـعزانم  زین ، يو  .دراد  نمزدرک  هیرظن ي  هـب  يداـیز  اتبـسن  تهابـش  رلوـف  هـیرظن ي  یلـصا  رـصانع 
هک روشک ، تابسانم 2  یکیتلپوئژ 
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نیا هک  تسا  هدیـسر  هجیتـن  نـیا  هـب  دـنک و  یم  یفرعم  ددرگ ، یمزاـب  یناـمثع  يروتارپـما  ناـیاورنامرف  نارود  هـب  نآ  ياـه  هـشیر 
(1) .دنتسه تردق  نوناک  نایم 2  رت  هدرتسگ  یکیتلپوئژ  ياه  شنت  باتزاب  اـساسا  دـشاب  یگتخاـس  هکنآ  زا  شیب  يزرم  تاـعزانم 
هب یـسرتسد  تیدودحم  لیلد  هب  قارع  کیژتارتساوئژ  يریذپ  بیـسآ  قارع و  يارب  دوردنورا  کیژتارتسا  تیمها  هب  رظن  اب  زین  يو 

ناریا اب  هنـسح  طباور  ناـگورگ  مئاد و  يریذـپ  بیـسآ  ضرعم  رد  یتاـیح  کـیژتارتسا و  ریـسم  نیا  هک  تسا  هتـشون  یبآ  لـحاوس 
یکیتلپوئژ تالکـشم  اساسا  دوردنورا و  هناخدور ي  شقن  تیمها  گنج و  عوقو  للع  حیـضوت  يارب  رلوف  ساسا ، نیا  رب   (2) .تسا

 . (3) .درک تابثا  الماک  ار  هاربآ  نیا  هب  قارع  یگتسباو  کیتلپوئژ  ضرف  قارع ، ناریا و  گنج  هک  تسا  هتشون  قارع 

رمع هب  هک  لیـصا  یقلخ  بالقنا  عوقو  ریثأت  هب  نآ  کـیژتارتسا  تیمها  قارع و  ناریا و  يزرم  فـالتخا  ياـه  هشیر  ساـسارب  رلوف ،
هنیمز ي رد  هراشا و  نویناحور  يربهر  هب  هقطنم  رد  یمالـسا  يروهمج  سیـسأت  داد و  همتاخ  ناریا  هلاس ي  یهاشنهاش 2500  ماظن 

همه زا  لبق  هقطنم و  رب  یلک  روط  هب  هک  درک  دازآ  ار  ییاـهورین  ناریا  رد  قوف  دادـیور  ره 2  هک  تسا  هدرک  يریگ  هجیتن  نآ  دـمایپ 
عوقو للع  زا  یشخب  هک  تسا  موهفم  نیا  رب  رظان  ناریا  رد  اهورین  يدازآ  رب  رلوف  دیکأت   (4) .تشاذگ ياجرب  هدمع  يریثأت  قارع  رب 

، قارع اب  ددـجم  ییورایور  هک  تسا  هتـشون  لیلد  نیمه  هب  .تسا  ناریا  یلخاد  تالوحت  دـنور  یمالـسا و  بالقنا  زا  رثأـتم  گـنج ،
سدـنهم يریزو  تسخن  هب  بـالقنا ، زا  سپ  ناریا  يارگ  یلم  تلود  نیتسخن  عقاورد  .داـتفین  قاـفتا  هاـش  طوقـس  زا  سپ  هلـصافالب 

نویناـحور هک  یماـگنه  .درک و  زاـغآ  دـیدج  هبناـجود ي  تابـسانم  هراـبرد ي  تبثم  يا  هیناـیب  رودـص  اـب  ار  دوخ  راـک  ناـگرزاب 
عوقو للع  ياهراک  زاس و  حیضوت  رد  رلوف ، ماهارگ   (5) .دش راکـشآ  زین  یعقاو  مداصت  دنتفرگ ، تسد  هب  المع  ار  تردق  لاکیدار ،

رد اه  يریگرد  تیهام  هب  ناریا ، لخاد  تالوحت  قارع و  کیتلپوئژ  لضعم  هیاپ ي  رب  گنج 
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ياه یثعب  اب  یمالسا  يروهمج  کیژولوئدیا  دنمورین  هزرابم ي  هک  تسا  هتشون  هدرک و  هراشا  کیژولوئدیا  ياه  تباقر  بوچراچ 
هب لاـکیدار ، يا  هقطنم  يربهر  يرادـمچرپ  يارب  روشک  ره 2  و   (1) .دـیماجنا گنج  زاغآ  هب  هک  دوب  يا  هدـمع  لـماوع  زا  قارع ،

 . (2) .دنتساخرب رگیدکی  اب  تباقر 

نییبت يرگید  يرظن  بوچراچ  رد  ار  گنج  زاغآ  للع  اجنیا  رد  نیـشیپ ، تاحیـضوت  فالخرب  رلوف ، ماهارگ  تسا  نشور  هک  ناـنچ 
هک تسا  هدرک  هراـشا  هلئـسم  نیا  هب  همادا  رد  يو   (3) .تسا هقطنم  رب  طلـست  يارب  کیژولوئدـیا  یـسایس -  تباقر  لماش  هک  هدرک 

درک و دـنهاوخ  تردابم  گنج  هب  ماجنارـس  دـننامب و  یقاب  رگیدـکی  دـحتم  دـنناوت  یمن  کیژولوئدـیا  دـصاقم  اب  یلم  ياه  تلود 
رگیدـکی اب  تباقر  هب  دـننک  لابند  ار  يدـحاو  فدـه  هکنآ  زا  شیب  امومع  هنایمرواخ ، رد  لاکیدار  ياه  تموکح  هک  تسا  هتـشون 

اب دیدش  تباقر  هب  دـندوب  یکتم  یلخاد  بالقنا  ینابیتشپ  هب  هک  قارع  ناریا و  كرتشم ، نمـشد  نادـقف  نامز  رد  اذـل  دـنا ؛ هتخادرپ 
 . (4) .دش رجنم  لباقت  هب  ریزگان  هک  دنتخادرپ  رگیدکی 

یـسایس و ياه  تباقر  هب  کیتلپوئژ  يزرم و  لئاسم  زا  نآ  رییغت  قارع و  ناریا و  تاـعزانم  تیهاـم  دـنور  لـیلحت  اـب  رلوف ، ماـهارگ 
هک تـسا  هدرک  هـئارا  ار  یتاحیـضوت  يرگید  ياـج  رد  يو  .تـسا  هدرک  یباـیزرا  ریذـپان  باـنتجا  ار  گـنج  عوـقو  کیژولوئدـیا ،

: تسا هتشون  هنیمز  نیا  رد  يو  .تسا  قارع  ناریا و  نایم  ددجم  گنج  عوقو  لامتحا  ینیب  شیپ  رد  یمهم  يرظن  بوچراچ 
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یماگنه .دنک  یم  قرف  رایسب  دشاب  هتشاد  ار  تردق  روشک  زا 2  کیره  رد  هک  یمیژر  یعون  هب  هتـسب  قارع  ناریا و  نایم  هطبار ي  »
كاکطـصا راد  هشیر  ياه  هصرع  دـنراد ، دـیکأت  دوخ  یلخاد  راک  روتـسد  رب  دنتـسه و  يریگرد  زا  باـنتجا  ناـهاوخ  روشک  هک 2 

اب ییوج  هزرابم  ای  تباـقر  دـیدشت  رد  ناـهگان  هب  روشک  ود  زا  یکی  هک  ناـنچ  اـما  دوش ؛ یم  لـح  یتح  ددرگ و  یم  دادـملق  زیچاـن 
 . (1)« .ددرگ گنج  زورب  ثعاب  یتح  دوش و  لیدبت  هدمع  ياه  يریگرد  هب  دناوت  یم  ایاضق  نیمه  دنیبب  یعفن  يرگید 

اب اتبسن  روشک  تابسانم 2  هک  تسا  هدرک  يریگ  هجیتن  نینچ  هتخادرپ و  فلتخم  ياه  هرود  یسررب  هب  هیرظن ، نیا  حیـضوت  رد  رلوف ،
هنزاوم نیا  دـش و  نوگرگد  یلک  هب  يا  هقطنم  ياه  تسایـس  هنحـص ي  قارع  رد  بالقنا  عوقو  اب  اما  دوب ؛ گنهامه  یهاشداپ  ماظن 

هلحرم ي یقیقح  يا  هدوت  شبنج  یناریا و  ییارگ  یلم  عیـشت ، زا  هدـمآرب  دـیدج  يورین  روهظ  ناریا و  بـالقنا  اـب  (2) و  درک رییغت 
يدوجو تیهام  هب  انب  يا ، هدوت  ياه  شبنج  ارگ و  قلخ  ياه  يژولوئدیا  هک  تسا  هدرک  يروآدای  نایاپ  رد  يو  دش  زاغآ  يدیدج 

 . (3) .دنا هقطنم  نیا  رد  شکمشک  يریگ  جوا  یگشیمه  نایناب  دوخ ،

لقث رییغت  قارع و  ناریا و  تابـسانم  لوحت  رد  نآ  شقن  بالقنا و  زا  سپ  ناریا  ینورد  تالوحت  زا  رلوف  لیلحت  رد  دسر  یم  رظن  هب 
هب رلوف  هک  انعم  نیدب  دراد ؛ دوجو  هابتشا  یتساک و  یعون  هقطنم ، حطس  رد  کیژولوئدیا  یـسایس و  ياه  تباقر  هب  يزرم  تافالتخا 

نیمه هتفرگ و  هدیدان  ار  اهدادخر  ثداوح و  زا  یمهم  شخب  دوخ ، هیرظن ي  تابثا  يارب  شالت  اب  ثداوح ، اهدادخر و  نییبت  ياج 
زا سپ  هلـصافالب  قارع  ناریا و  تابـسانم  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  رلوـف  .تـسا  هتخاـس  لزلزتـم  زین  ار  يو  يرظن  ياـه  بوچراـچ  رما 
راک زاغآ  رد  روشک  نایم 2  تبثم  يا  هینایب  رودـص  هب  هیرظن ، نیا  تابثا  يارب  دـشن و  روشک  ییورایور 2  هب  رجنم  بـالقنا  يزوریپ 

تسا هتشون  هدرک و  هراشا  ناگرزاب  سدنهم  تلود 

73 ص :

.53 ص 54 -  نامه ، . 172 - 1
ص 55. نامه ، . 173 - 2
ص 57. نامه ، . 174 - 3

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 314 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_73_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_73_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_73_3
http://www.ghaemiyeh.com


راک يور  هنیمز ي  رد  رلوف  ماهارگ  روظنم  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال  .دش  رجنم  مداصت  هب  لاکیدار  نویناحور  ندـمآ  راک  يور  هک 
ترافس فرصت  بقاعتم  هک  دراد  هراشا  تقوم  تلود  يافعتـسا  روشک و  لخاد  رد  یـسایس  تالوحت  هب  لاکیدار ، نویناحور  ندمآ 

رد ایآ  حیـضوت ، نیا  اب  .تفرگ  هدهعرب  ار  روشک  هرادا ي  بالقنا  ياروش  هام  دنچ  تدم  هب  داد و  يور  لاس 1358  نابآ  رد  اکیرما 
خر قارع  ناریا و  نایم  مداصت  يانعم  هب  يا  هثداح  هنوگ  چـیه  تقوم  تلود  يافعتـسا  ات  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هاـم  هلصاف ي 10 

هک یـشزومآ -  یتاحیلـست و  یتاغیلبت ، یلام ، تیامح  اب  بلط  هیزجت  رـصانع  تیوقت  يارب  قارع  شالت  ناتـسزوخ و  ثداوح  دادن ؟
هب ایآ  دوب -  هدرک  لیدبت  ینابایخ  يریگرد  هعزانم و  لحم  هب  ار  رهشمرخ ، هژیو  هب  ناتـسا ، نیا  ياهرهـش  زا  یـشخب  اهزرم و  یمامت 

سدـنهم تلود  نامز  رد  لاس 1358 و  نیدرورف  رد  قارع  ياهامیپاوه  هلیـسو ي  هب  ناریا  ياهاتـسور  نارابمب  دوبن ؟ مداصت  ياـنعم 
هجراخ ریزو  تارکاذم  هجیتن ي  ارچ  تشاد  دوجو  هحلاصم  ناکما  رگا  دوب ؟ روشک  نایم 2  تابسانم  دوبهب  يانعم  هب  ایآ  ناگرزاب ،

رجنم يا  هظحالم  لباق  هجیتن ي  چیه  هب  لاس 1358  رویرهش  رد  اناواه و  رد  نیـسح  مادص  اب  يدزی ، میهاربا  رتکد  تقوم ، تلود  ي 
لاس نابآ  لیاوا  رد  دندوب  هدروآ  تسد  هب  قارع  یماظن  تاکرحت  فادـها و  زا  اه  ییاکیرما  هک  ییاه  شرازگ  رابخا و  ربانب  دـشن ؟

زا تقوم  تلود  هجراخ ي  ریزو  اب  یتاقالم  یط  ناریا  رد  ایـس  یتاعالطا  نامزاس  سیئر  اـکیرما ، ترافـس  فرـصت  زا  لـبق  1358 و 
ییاکیرما يوس  زا  ناریا  هب  نآ  ربخ  لاقتنا  عطقم و  نیا  رد  قارع  شالت  ایآ   (1) .تفگ نخس  ناریا  هب  قارع  یماظن  هلمح ي  لامتحا 

تسین موهفم  نیا  فرعم  اه 
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نیا اب  دوب ؟ مادقا  نیا  يارب  مزال  تادیهمت  نیمأت  لاح  رد  گنج و  هشیدـنا ي  رد  یلخاد  تالوحت  ناریا و  عضاوم  زا  غراف  قارع  هک 
هیرظن ایآ  گنج ، يارب  روشک  نیا  يریگ  میمصت  قارع و  یماظن  تامادقا  اب  ناریا  عضاوم  نایم  تبسن  ندش  شودخم  تاحیـضوت و 

؟ تسا دامتعا  لباق  نانچمه  رلوف  ي 

( يدوعس  ) ناطلس نب  دلاخ 

یمالسا يروهمج  يرازگربخ  هک  تسا  هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  ارحص  يوجگنج  ناونع  تحت  ار  یباتک  ناطلس  نب  دلاخ  هدازهاش 
یشخب  12 ص 14 -  ، 1374  / 5  / 17 هرامش 283 ، قارع  ياهربخ  نتلوب  رد  قارع  یلم  يرازگربخ  زا  لقن  هب  لاس 1374  دادرخ  رد 

.تسا هدش  هدافتسا  نآ  زا  یسررب  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  همجرت  ار  نآ  زا 

دنک و یم  هیجوت  دهف  هیلع  هنامصخ  تاغیلبت  اب  ناریا  ياه  تسایس  بوچراچ  رد  ار  ناتسبرع  ناریا و  طباور  یگریت  للع  ناطلس  نب 
هب ار  دوعس  لآ  شقن  شودخم و  مالسا  ناهج  رد  ار  يدوعس  ناتسبرع  تیعقوم  ات  درک  یعس  ناریا  یمالسا  دیدج  ماظن  تسا  دقتعم 

دیدشت قارع  ناریا و  گنج  زاغآ  اب  ناتسبرع  دض  رب  ناریا  دیدهت  رطخ  هک  تسا  هتفگ  يو   (1) .دنک فیعضت  نیمرحلا  مداخ  ناونع 
يزوریپ هب  ناریا  یلو  دنک ؛ زکرمتم  قارع  ناریا و  هرکاذم ي  يارب  ار  دوخ  شالت  دهف  ات  دش  ببـس  گنج  شرتسگ  زا  ینارگن  .دش 

لوط رد  ناتسبرع  يارب  ناریا  دیدهت  نازیم  هرابرد ي  يو   (2) .درک در  ار  دـهف  کلم  ياه  تساوخرد  دوب و  نئمطم  گنج  رد  دوخ 
ناریا هلمح ي  هک  دندوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  ناریا  ياه  ییاناوت  هعلاطم ي  زا  دعب  يدوعس  ناتسبرع  تاماقم  هک  تسا  هتشون  گنج 

هک یلاح  رد  .تشذگ  یم  قارع  ای  تیوک  كاخ  زا  دیاب  راک  نیا  يارب  ناریا  اریز  دیسر ؛ یم  رظن  هب  دیعب  يدوعـس  ناتـسبرع  دضرب 
ههبج ي قارع  اـب  دوخ  يریگرد  هب  هجوت  اـب  ناریا  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  هوـالع  هب  .دوـب  مزـال  یکیتـسجل  ییاـناوت  دـقاف  ناریا 

اب هلباقم  يارب  ناتسبرع  تادیهمت  هب  سپس  يو   (3) .دیاشگب ار  يدیدج 
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.تسا هدرک  هراشا  نیچ  زا  کشوم  دیرخ  یگدنرادزاب و  تسایس  ای  کشوم ، ایرد و  اوه ، قیرط  زا  ناریا  یلامتحا  تادیدهت 

راکـشآ ار  سراف  جیلخ  هیـشاح ي  ياهروشک  هاگدید  يدایز  هزادـنا ي  ات  هک  تسا  تیمها  زئاح  تهج  نیا  زا  ناطلـس  نب  تایرظن 
نافوط تایلمع  رد  تیوک  يزاسدازآ  يارب  ناتـسبرع  رد  اکیرما  ياهورین  رارقتـسا  زا  سپ  وا  باتک  نوچ  لاح ، نیع  رد  .دزاـس  یم 

ناریا و ربارب  رد  روشک  نیا  راتفر  هیجوت  ناتـسبرع و  ياه  هاگدید  نییبت  يارب  یتاظحالم  دـسر  یم  رظن  هب  تسا  هدـش  هتـشون  ارحص 
لبق ناتسبرع  ناریا و  تاشقانم  زا  ناطلـس  نب  دلاخ  نییبت  یلک ، هظحالم ي  نیا  زا  غراف  .تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  قارع ، زا  تیامح 

.دش دهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  يدایز  صیاقن  گنج  زاغآ  زا 

حطـس رد  بالقنا  زا  لصاح  تارییغت  رثا  رب  اه  يدوعـس  .تسین  ناریا  هجوتم  اـهنت  بـالقنا  زا  سپ  ناتـسبرع  ناریا و  تابـسانم  رییغت 
ناتـسبرع لخاد  رد  بالقنا  ریثأت  زا  اه  يدوعـس  ینارگن  .دـنتفرگ  رارق  ناریا  تلم  بـالقنا  هیلع  برغ  اـکیرما و  ههبج ي  رد  هقطنم ،

ناوت و نامز  نآ  رد  ناریا  اساسا  تشاد و  ناتـسبرع  یلخاد  لئاسم  رد  هشیر  دـشاب  ناریا  ياه  شـالت  زا  رثأـتم  هکنآ  زا  شیب  عقاورد 
یشخب فرـصت  مارحلادجـسم و  هب  هلمح  ینیمخ  ماما  همه ، زا  رت  مهم  .تشادن  تانایرج  عون  نیا  تیاده  يارب  یبسانم  یهدنامزاس 
بالقنا روهظ  رب  ینبم  یبلاق  روصت  جـیورت  ناریا و  هب  تبـسن  يربخ  روسناس  یلو  درک ؛ موکحم  هناعطاق  ار  اـه  یفلـس  طـسوت  نآ  زا 

يریگ عضوم  نیا  ایآ  .دش  ناهج  هقطنم و  یمومع  راکفا  رد  ربخ  نیا  شرتسگ  زا  عنام  هقطنم ، ياهروشک  دیدهت  ناونع  هب  یمالـسا ،
؟ دوبن رگید  ياهروشک  روما  رد  ناریا  یبالقنا  تسایس  هلخادم ي  مدع  هناشن ي  ماما 

.تسا مالسا  ناهج  رد  نیمرحلا  مداخ  ناونع  هب  يدوعس  ناتسبرع  تیعورشم  بلس  هجوتم  رتشیب  ناریا ، دیدهت  زا  ناطلس  نب  حیضوت 
هثداح ي زا  سپ  اساسا  تامادقا  نیا  هک  تسناد  دیاب  هنیمز  نیا  رد  ناریا  شالت  تحص  ضرف  اب 

76 ص :

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 317 

http://www.ghaemiyeh.com


درک و هلمح  هدروخلاـس  ناوج و  درم و  نز و  زا  معا  یناریا  جاـجح  هب  يدوعـس ، سیلپ  هک  دـش  ماـجنا  لاس 1366  رد  نینوخ  جـح 
زا ناتسبرع  عیسو  ياه  تیامح  اه و  شالت  دناوت  یم  ناریا  تامادقا  نیا  ایآ  نیا ، رب  هوالع  .دندش  دیهش  ای  حورجم  اهنآ  زا  یهورگ 

تـسایس تشادـن و  ار  ناتـسبرع  دـیدهت  ییاـناوت  ناریا  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  ناطلـس  نـب  باـتک  نـیا  رد  دـنک ؟ هیجوـت  ار  قارع 
دناوت یم  یقطنم  هچ  ساسا ، نیا  رب  .دوب  هدش  ینیب  شیپ  ناریا  یلامتحا  تادـیدهت  اب  هلباقم  يارب  یگدـنرادزاب ، رب  ینبم  ناتـسبرع ،

هیلع هک  یتالمح  نآ و  لاغشا  تیوک و  هب  قارع  زواجت  هکنیا  هژیو  هب  ( ؟ دنک هیجوت  ار  قارع  زا  تیامح  رد  ناتـسبرع  ياه  تسایس 
لیلحت و رد  هزادـنا  هچ  اـت  هقطنم  رد  يراـج  ياهدـنور  ثداوح و  یباـیزرا  رد  اـه  يدوعـس  داد  ناـشن  داد  ماـجنا  ناتـسبرع  كاـخ 

(. دنا هدش  هابتشا  راچد  دوخ  تابساحم 

هلازغوبا میلحلادبع 

هتخاس رشتنم  ناریا  قارع و  گنج  باتک  رد  ار  دوخ  ياه  هاگدید  هک  دوب  قارع  ناریا و  گنج  نارود  رد  رـصم  عافد  ریزو  هلازغوبا 
کی تسا ، هدش  رشتنم  لاس 1380  رد  همجرت و  نارادـساپ  هاپـس  گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هلیـسو  هب  هک  باتک  نیا  .تسا 

ریـس رب  رثؤم  لماوع  ناریا ، قارع و  نیب  فالتخا  ياه  هشیر  گنج ، زا  لبق  یناهج  عضاوم  زا : دـنترابع  هک  دراد  لـصف  همدقم و 12 
رد ناریا  تـالمح  همادا  ات 1982 ، ياه 1980  لاس  رد  گنج  قارع ، یماظن  یـسایس -  فادـها  تایلمع ، هنحـص  تیعـضو  گنج ،

سرد برغ ، تلاخد  قارع و  موجه  یـشیاسرف ، گـنج  همادا  ، 1986 هلمح 1987 -  نیرخآ  یـشیاسرف ، گنج  لاس 1983 ، لیاوا 
.گنج زا  ییاه 

يو .تسا  هداد  هئارا  قارع  ناریا و  گنج  هرابرد  یبرع  یهاگدـید  ناریا  قارع و  گنج  باتک  نیودـت  اب  رـصم  عافد  ریزو  هلازغوبا 
هدیشوک : » تسا هتشون  هدرک و  رکذ  نابز  برع  ناگدنناوخ  يارب  گنج » زا  يریوصت   » هئارا ار  دوخ  یلـصا  فده  باتک  همدقم  رد 

زین گنج و  زا  شیپ  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  عضاوم  ما 
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نم يارب  فلتخم  عبانم  زا  تاعالطا  يروآ  عمج  هک  اجنآ  ات  ار  ثداوح  ریـسم  مزاس و  نشور  ار  يریگرد  نیا  يریگ  لکـش  لـماوع 
ناملسم و تلود  ود   » نایم گنج  ناونع  هب  قارع  ناریا و  گنج  زا  دوخ  باتک  رد  هلازغوبا  .منک » نایب  راصتخا  هب  هدوب  ریذپ  ناکما 
رد تیاهن  رد  هک  دـنمان  یم  یتباین » گـنج  ، » دوب ینیمز  گـنج  رتشیب  هک  ار ، ینـالوط  گـنج  نیا  درب و  یم  ماـن  بیقر » هیاـسمه و 

.دش فقوتم  حلص » هن  گنج و  هن   » تلاح

فالخ تسا و  رـضاح  رـصع  یماظن  ياهدروخرب  نیرتمهم  زا  یکی  کیژتارتسا  ظاحل  زا  قارع  ناریا و  گنج  تسا  دقتعم  هلازغوبا 
میقتسم ریثأت  درک و  دیدهت  انثتـسا  نودب  ار  ناهج  ياهروشک  همه  عفانم  ابیرقت  گنج  نیا  موس ، ناهج  رد  یماظن  ياهدروخرب  ریاس 

ریثأـت دروم  رد  يو  .تشاد  يا  هدرتسگ  درف و  هب  رـصحنم  یللملا  نیب  هبنج  ادـتبا  ناـمه  زا  گـنج  لـیلد ، نیمه  هب  .تشاذـگ  نآ  رب 
، یبرع روشک  کی  ناونع  هب  قارع  فیعضت  اریز  درک ؛ تیامح  ناریا  زا  لیئارسا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  يا ، هقطنم  تالداعم  رب  گنج 

! تخاس جراخ  لیئارسا  یبرع  تابساحم  زا  ار  قارع 

ياطخ کی  ناونع  هب  درک و  دـقن  ناریا  یمالـسا » ماظن  اب  قارع  کیئال  ماظن   » گنج ناونع  هب  گنج ، دروم  رد  ار  نمزدرک  رظن  يو 
رد يو  .ددرگ » یمزاب  لبق  لاس  اهدـص  هب  نآ  یخیراـت  هشیر  هک  دوب  سراـف » برع و   » نیب گـنج  : » تسا هتـشون  درب و  ماـن  گرزب 
لاس زا  هک  تسا  برع  سراف و  يریگرد  نامه  همادا  قارع  ناریا و  گنج  هک  دهد  یم  ناشن  خـیرات  : » دـسیون یم  باتک  مود  لصف 

رد رـصاعم  هرود  رد  ینامثع و  هرود  رد  ار  قارع  ناریا و  تابـسانم  يو  .دراد » همادا  زورما  ات  دـش و  زاغآ  حیـسم  دالیم  زا  لـبق   606
.تسا هدرک  يدنب  هتسد  بوچراچ  نیمه 

ناریا و رد  بالقنا  يزوریپ  اب  هکلب  دشن  هتساک  اه  ینمـشد  زا  اهنت  هن  ریازجلا  دادرارق 1975  ياضما  اب  هک  تسا  رظن  نیا  رب  هلازغوبا 
رب هاش  ینوگنرس 
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بوچراچ رد  ار  گنج  عورش  دنک ، ریسفت  برع  سراف و  بوچراچ  رد  ار  گنج  دراد  یعس  يو  هک  یلاح  رد  .دش  هدوزفا  اه  شنت 
نزاوت رییغت  رد  بالقنا  ریثأت  هب  يو  .دنک  یم  لیلحت  تسا ، گرزب  ياه  تردق  هاگدـید  يواح  رتشیب  هک  یبرغ ، نارگلیلحت  میهافم 

هقطنم ي یمرادناژ  شقن  یبایزاب  يارب  یندشان  رارکت  بسانم و  یتصرف   » زا هدافتسا  رد  ار  قارع  تکرح  تسا و  هتخادرپ  يا  هقطنم 
هاش طوقس  ماگنه  زا  نیـسح  مادص  دهد  یم  ناشن  تامادقا  نیا  همه  : » دسیون یم  دنک و  یم  رکذ  هاش » طوقـس  زا  دعب  سراف  جیلخ 

« .تسا هدرک  یم  ناریا  هب  هلمح  هدامآ  ار  دوخ  لاس 1979  لیاوا  رد  ناریا  رد  بالقنا  يزوریپ  و 

ینارگن هب  ناریا  هب  هلمح  يارب  قارع  يریگ  میمصت  رد  نآ  ریثأت  ناریا و  یماظن  یلخاد و  دعاسمان  تیعضو  حیضوت  زا  سپ  هدنسیون 
دح یب  یلام  ینابیتشپ   » لماع ار  هلئـسم  نیمه  تسا و  هتخادرپ  اهروشک » نیا  هب  بالقنا  رودص  لامتحا   » سراف و جـیلخ  ياه  تلود 

.دناد یم  نیسح » مادص  زا  یبرع  ياهروشک  رصح  و 

یماظن تالیکـشت  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  لماوع  نیا  همه  زا  : » دـسیون یم  گنج  عورـش  تلع  حیـضوت  يارب  نایاپ ، رد  هلازغوبا 
، درک بیغرت  ناریا  هیلع  گنج  هب  ار  مادـص  فعـض ، نیمه  هک  مراد  داقتعا  نم  هدوب و  فیعـض  رایـسب  گـنج  عورـش  ماـگنه  ناریا 

« .دیماجنا یماکان  هب  هک  یشالت 

ماجـسنا فلتخم ، تاظحالم  زا  يریذـپریثأت  لیلد  هب  گنج  عورـش  رب  رثؤم  لماوع  هژیو  هب  قارع ، ناریا و  گنج  زا  هلازغوبا  لـیلحت 
نازادرپ و هیرظن  يدنب  موهفم  یللملا و  نیب  هاگدید  زا  اساسا  دشاب ، يا  هقطنم  یبرع و  هاگدـید  کی  يواح  هکنآ  زا  رتشیب  درادـن و 

یبرغ عبانم  زا  يریذـپریثأت  تاضقانت و  اب  هارمه  دوجوم ، ياه  یتساک  عومجم  رد  .تسا  هتفریذـپ  ریثأت  گـنج ، زا  یبرغ  نارگلیلحت 
هداد شهاک  يا ، هقطنم  کیژتارتسا و  حطـس  رد  یماـظن  رظن  بحاـص  کـی  هاگدـید  ناونع  هب  ار  هلازغوبا  باـتک  هب  دانتـسا  ناـکما 

.تسا
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ییارماس قیفو 

مان .تسا  هدوب  قارع  یتاعالطا  سیورـس  رد  ناریا  زیم  لوئـسم  قباس  رد  هک  تسا  قارع  شترا  نارـسفا  زا  ییارماـس  قیفو  رکـشلرس 
اب تسا و  هتفاـی  رارقتـسا  سیلگنا  رد  قارع  نویـسیزوپا  هورگ  زا  يوضع  ناوـنع  هب  نوـنکا  مه  دـش و  يراوـتم  قارع  زا  اهدـعب  هدرب 
مان ياه  هاگدید  تاعالطا و  زا  یـشخب  هبحاصم ، دنچ  یقرـش و  هزاورد  یناریو  باتک  راشتنا  .دـنک  یم  يراکمه  سیلگنا  اکیرما و 

.تسا هدش  ظاحل  یسررب  نیا  رد  هک  دهد  یم  ناشن  ار  هدرب 

زا نیسح  مادص  نآ  بجوم  هب  دش و  دقعنم  لاس 1975  رد  هک  تسا  ریازجلا  همانقفاوت ي  ییارماس  قیفو  رواب  رد  گنج  يانب  گنس 
« یقرش هزاورد  یناریو   » باتک رد  هدنـسیون ،  (1)« .دـش یگرزب  هابتـشا  بکترم  راک  نیا  اب  درک و  یـشوپ  مشچ  برعلا  طش  زا  یمین 

: تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  تفرگ  تروص  یتالوحت  هاش  میژر  ینوگنرس  یمالسا و  بالقنا  عوقو  اب  هک  تسا  هتشون 

.درک رییغت  ناهج  ياهروشک  ناریا و  حلاصم  عفانم و  هنزاوم ي  نینچمه  اوق و  هنزاوم ي  - 

هب اکیرما ، هژیو  هب  برغ  تاداس و  لیئارـسا ، هب  شرگن  رد  دیدش  لوحت  ناریا و  یجراخ  تاطابترا  طباور و  رد  يا  هشیر  تارییغت  - 
.دمآ دوجو 

.تفای نایاپ  هقطنم  مرادناژ  ماقم  رد  ناریا  شقن  - 

.تفای نایاپ  یعفد  تروص  هب  ناریا  رد  مسیئال )  ) ییادز نید  یجیردت  دنور  - 

.درک روهظ  دومن ، افیا  نیون  رصع  رد  ار  يرشع  ینثا  يرفعج  بهذم  شقن  هک  یتموکح  نیلوا  - 

 . (2) .درک ادیپ  روهظ  نید ، رد  تسایس  ماغدا  یعیش و  مالسا  ماکحا )  ) هناعطاق ي يارجا  قیرط  زا  يدیدج  یبالقنا  شور  - 

یگماکدوخ يروتاتکید و  رطاخ  هب  ناهگان  ام  قارع  رد  رقتـسم  میژر  تیهام  تلع  هب  هک  تسا  هدرک  يریگ  هجیتن  سپـس  ییارماس 
میقتسم دروخرب  سامت و  طخ  رد  ار  دوخ  یقطنم ، یلیلحت  يرگ و  باسح  نودب  نامروشک ، رد  دوجوم 
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قارع و طباور  رب  مکاح  نارحب  تاجنـشت و  رگا  دـندرک  یم  روصت  اـه  یقارع  لـیلد  نیمه  هب   (1) .میداد رارق  دـیدج  تکرح  نیا  اب 
هدیـسر هجیتن  نیا  هب  قارع  میژر  .درک  دهاوخ  تیارـس  قارع  لخاد  هب  نارحب  نیا  دوشن  تیادـه  ناریا  لخاد  هب  ناریا  یبالقنا  میژر 

تشگرب ریازجلا و  هدهاعم ي 1975  لاطبا  يارب  مزال  ياه  هنیمز  قارع و  رد  ناریا  ذوفن  زا  ییاهر  يارب  مزال  ییالط  تصرف  هک  دوب 
روظنم هب  زاوها  ياه  برع  زا  ینابیتشپ  يزرم و  طخ  لیدعت  هدهاعم ي 1937 و  يانبم  رب  دوردنورا ، رب  لماک  هطلس ي  تیمکاح و 
روظنم هب  ناجیابرذآ ، ناتسدرک و  ناتسچولب و  رد  یموق  ياه  هنتف  شتآ  نتخیگنارب  ناریا و  تیعبات  زا  ییاهر  بالقنا و  کی  عورش 

رد نتـشادرب  مدـق  مادـص ، يارب  یخیراـت  تصرف  نیا  .تسا  هدـش  مهارف  نآ  تلود  ندیـشاپ  مه  زا  ناریا و  دـیدج  میژر  ینوگنرس 
 . (2) .داد یم  قوس  هقطنم  لک  يربهر  هب  ار  وا  هک  دوب  یهار 

هب  ) دوب هدیشخب  ریازجلا  هدهاعم ي 1975  رد  ار  هچنآ  تشاد  دصق  مادص  هک  تسا  هتشون  احیرص  قارع  فادها  هرابرد ي  ییارماس 
 . (3) .دزاس یشالتم  ار  ناریا  روشک  یگچراپکی  دنک و  نوگنرس  ار  ناریا  دیدج  میژر  دناتس و  سپزاب  دوردنورا ) زا  یمین  هژیو 

هدرک هابتـشا  دوخ  تابـساحم  رد  اـساسا  مادـص  هک  تسا  رظن  نیا  رب  گـنج ، عوقو  زا  يریگولج  ناـکما  هراـبرد ي  ییارماـس  قـیفو 
رد  (5) .دوش یسررب  شعضاوم  ات  دش  یم  هداد  یفاک  تقو  ناریا  دیدج  تلود  هب  روشک  نایم 2  تالکشم  لح  يارب  دیاب  (4) و  دوب

یگنج یتینما ، تامادقا  میکحت  نمض  دنک و  تیوقت  ار  یلخاد  ههبج ي  یمدرم ، تاحالـصا  اب  تسناوت  یم  قارع  میژر  تدم ، نیا 
يریگولج گـنج  زورب  زا  بیترت  نیا  هب  دـنک و  دوردـنورا  یهد  سپزاـب  هب  راداو  ار  روشک  نیا  دزادـنا و  هار  ناریا  هیلع  یتاـعالطا 

ار قارع  يریگ  میمـصت  یماظن ، رازبا  زا  هدافتـسا  يارب  یـساسا  لماوع  ناونع  هب  اه  هصخاش  زا  یخرب  نییعت  اـب  ییارماـس ،  (6) .دیامن
: دنتسه ریز  حرش  هب  لماوع  نیا  .دهد  یم  رارق  داقتنا  دروم  ناریا  هب  هلمح  يارب 
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.دهد رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  روشک  تینما  هک  يروط  يدج  دیدهت  دوجو   - 1

.یللملا نیب  كانرطخ  ياهدمایپ  زا  زیهرپ  روظنم  هب  یسایس  یقوقح و  ياه  هبنج  هب  هجوت   - 2

.دشاب هتشادن  دوجو  رظن  دروم  عورشم  قوقح  ققحت  يارب  يرگید  ياه  نیزگیاج  هکنیا  ینعی  اعدا ، دروم  هیضق  ندوب  هنالداع   - 3

.نایز دوس و  نازیم  فلتخم و  تالامتحا  نیب  لداعت  يرارقرب  روز و  يریگراک  هب  رد  يور  هدایز  زا  يراددوخ   - 4

.يزوریپ ققحت  روظنم  هب  یسایس  یلام و  یمزر ، تردق  ندوب  مهارف  زا  یعطق  نانیمطا  بسک   - 5

.دهدن ار  تدم  دنلب  ياه  ینمشد  اه و  يزرو  هنیک  یگتخیگنارب  هزاجا ي  هک  يا  هنوگ  هب  یناور  یخیرات و  ياه  هبنج  تاعارم   - 6

.قارع لخاد  هدیچیپ ي  تیعضو  هب  هجوت  اب  هژیو  هب  یلخاد ، ههبج ي  رد  روز  يریگراک  هب  تبثم  ياه  باتزاب  زا  نانیمطا   - 7

هدنیآ ياه  لسن  نانآ و  هدنیآ  تشونرس و  اب  هیضق  نیا  اریز  دریگ ، تروص  مدرم  طسوت  دیاب  گنج  زاغآ  يارب  يریگ  میمـصت   - 8
 . (1) .دراد طابترا 

، تسا لوغشم  تیلاعف  هب  نویسیزوپا  يورین  ناونع  هب  نونکا  مه  هک  یماظن ، يدرف  عضوم  زا  ار  قارع  ناریا و  گنج  ییارماس ، قیفو 
.تسا مکاح  الماک  شهاگدید  رب  هدنیآ  يارب  شالت  وا و  قباوس  رب  رظان  یسایس  تاظحالم  لیلد  نیمه  هب  .تسا  هدرک  دقن 

شراک میارفا 

بتک تالاقم و  رد  ار  قارع  ناریا و  گنج  هک  تسا  کیژتارتسا  یماظن و  روما  نارگلیلحت  ناققحم و  زا  و  يدوهی ، شراـک ، میارفا 
.دوش یم  دانتسا  تسا  هدوب  رایتخا  رد  هدنسیون  زا  هک  یعبانم  زا  یخرب  هب  یسررب  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  یسررب  يددعتم 
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بارعا یخیرات  ياه  تموصخ  موادت  رد  هنارادم  موق  یتسیلانویـسان و  هن  گنج  نیا  هک  تسا  نیا  شراک »  » رظن زا  گنج  زاغآ  للع 
يو .دمآ  دیدپ  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  عوقو  بقاعتم  هک  دوش  یم  بوسحم  کیژولوئدـیا  يا  هزرابم  زا  یـشخب  هکلب  نایناریا ، و 

عـضو فلاخم  هنابلط و  رظندـیدجت  ییاه  نامرآ  ناریا  تسا  دـقتعم  دـنک و  یم  هیبشت  هیـسور  هسنارف و  بالقنا  اـب  ار  ناریا  بـالقنا 
نیدب ؛(1)  دنا هدوب  گنج  یلـصا  لماوع  زا  اهنیا  دوب و  هتخیر  مه  هب  زین ، شیماظن  یعافد -  راتخاس  رگید  يوس  زا  تشاد و  دوجوم 
تکرح عویـش  هرابرد  دـیدهت  ساسحا  هب  دوجوم ، عضو  فلاخم  ياهراعـش  یمالـسا و  بالقنا  يژولوئدـیا  وس  کـی  زا  هک  بیترت 

هینب ي فیعـضت  اب  رگید ، يوس  زا  دش و  رجنم  نآ  اب  هلباقم  يزاسدودحم و  موزل  هقطنم و  راک  هظفاحم  ياهروشک  رد  یبالقنا  ياه 
ایهم سراف  جیلخ  رد  هطلـس  بلاط  يا  هقطنم  تردق  ماقم  رد  نیـسح  مادص  يربهر  هب  قارع  یبلط  تصرف  يارب  هنیمز  ناریا ، یعافد 

هب هراشا  اب  يرگید ، ياج  رد  شراـک  میارفا   (2) .دـنک زاغآ  ناریا  هب  هبناج  همه  ینالوط و  یگنج  ات  تخیگنارب  ار  روشک  نآ  دـش و 
هک تسا  نیا  دنا  هتفریذپ  ناگمه  هچنآ  هک  تسا  هتـشون  تفرگ ، هدیدان  ناریا  یـضارا  هیزجت  يارب  ار  قارع  ياه  شالت  دـیابن  هکنیا 

لیلد هب  مه  تشادرب و  رد  قارع  هب  تبـسن  هک  يدـیدهت  بسحرب  مه  دوـب ؛ ناریا  بـالقنا  میقتـسم  هجیتـن ي  قارع ، ناریا و  گـنج 
 . (3) .دوب هداد  تسد  هک  یتصرف 

اب کیژتارتسا  طباور  رییغت  ساسارب  گنج  عورـش  يارب  قارع  يریگ  میمـصت  قطنم  هراـبرد ي  يرگید ، یـسررب  رد  شراـک ، میارفا 
رد هک  ار ، ناریا  يرترب  تسناوت  یمن  رگید  قارع  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  رفـص » فده  یب  يزاب   » هب طولخم » رادفده  يزاب   » زا ناریا 
یم رجنم  ثعب ، میژر  طوقـس  ینعی  ضحم ، یتقیقح  هب  قوفت  نیا  ییاسانـش  اریز  دنک ؛ لمحت  دوب ، هتخانـش  تیمـسر  هب  لاس 1975 

تقوم يرترب  زا  داد  حیجرت  قارع  لاوحا  عاضوا و  نیا  رد  .دش 

83 ص :

هلجم ي شراک ،» میارفا  هتـشون ي  نآ ، ياهدمایپ  راثآ و  قارع : ناریا و  گنج  باتک  یفرعم  دقن و  ، » يزورون دـمحمرون  . 188 - 1
لاس رد  یللملا  نیب  سنارفنک  زا  سپ  هک  تسا  یتالاقم  هعومجم  باتک  ، ) ص 176 ناتسبات 1376 ، هرامش ي 19 ، یعافد ، تسایس 

(. تسا هدش  میظنت  هیهت و  ویوالت  هاگشناد  رد   1989
.نامه . 189 - 2

تاعلاطم یللملا  نیب  هسسؤم ي  هب  هتسباو  رپ ، یپ  یفلدا  هیرشن ي  یـسایس ،» میهافم  قارع ، ناریا و  گنج  ، » شراک میارفا  . 190 - 3
جیلخ نارحب  یلیمحت و  گنج  یـسررب  همان ي  هژیو  ، 1366  / 4  / 29 یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  همجرت ي  ندنل ، کیژتارتسا 

ص 140. رهم 1366 ، هاپس ، لک  داتس  یسایس  تنواعم  سراف ،
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اب ناریا ، هب  هلمح  نامز  باختنا  یماظن  ظاحل  هب   (1) .دهد رارق  تخس  ياه  تیعقاو  ربارب  رد  ار  ناریا  دیوج و  هرهب  دوخ  کیژتارتسا 
 . (2) .دوب باختنا  نیرتهب  دوب ، هدش  لیامتم  قارع  عفن  هب  یماظن  ياوق  لداعت  هتشذگ  لاس  هد  یط  راب  نیتسخن  يارب  هکنیا  هب  هجوت 

تایرظن ریاس  اب  هسیاقم  رد  گنج ، عوقو  رب  نآ  ياهراک  زاس و  نییعت  یمالـسا و  بالقنا  شقن  رب  دـیکأت  اب  شراـک  میارفا  هیرظن ي 
اوق لداعت  رصنع  تسا  هدش  ببـس  شراک  میارفا  کیژتارتسا  یماظن -  شرگن  لاح ، نیع  رد  .تسا  توافتم  يا  هزادنا  ات  هتـسجرب و 

رد قارع  ناریا و  هب  تبـسن  شراک  شرگن  رب  لیئارـسا  هاگدـید  ریثأت  نیا ، رب  هوـالع  .دـنک  كاردا  یبوخ  هب  ار  نآ  رییغت  تاریثأـت  و 
کیژولوئدیا و تباقر  يرظن  بوچراچ  رب  دیکأت  رب  هوالع  تسا  هدـش  ببـس  لیئارـسا  هدـننکدیدهت ي  يا و  هقطنم  تردـق  ماقم 2 

قطنم بیترت  نیا  هب  .دـنک  دادـملق  گنج  عوقو  رد  رثؤم  لـماع  ناـسکی  تروص  هب  ار  قارع  ناریا و  هقطنم ، رد  يرترب  يارب  تباـقر 
رـصانع ناریا ، هب  زواجت  يارب  قارع  يریگ  میمـصت  رد  اوق  لداعت  رییغت  تاریثأت  یمالـسا و  بالقنا  نییعت  رد  شراک  رکفت  رب  مکاح 

.تسا شراک  گنج  عوقو  للع  هیرظن  رد  يروحم 

زنوج .سا  رتلاو 

طباور قطنم  باتک  رد  یللملا  نیب  طباور  زا  ار  دوخ  یلیلحت  يرظن و  ياه  بوچراچ  هک  تسا  لـلملا  نیب  طـباور  زادرپ  هیرظن  زنوج 
.تسا هدرک  سکعنم  يردیح ، دوواد  همجرت  للملا ، نیب 

عاضوا یگدـیچیپ  اوق و  نزاوت  هیرظن ي  بوچراچ  رد  گنج  لـلع  یـسررب  قارع و  ناریا و  گـنج  هب  هجوت  رد  زنوج  یلـصا  ضرف 
نیا لیالد   (3) .دوش بوسحم  ناهج  هقطنم ي  نیرت  ساـسح  لاـح  نیع  رد  نیرترادـیاپان و  تسا  هدـش  ببـس  هک  تسا  هناـیمرواخ 

تردق شقن  رییغت  و  هقطنم ، رد  دوجوم  ياه  فرط  تابـسانم  موادم  رییغت  یعرف ، هنزاوم ي  نیدـنچ  دوجو  زنوج ، رظن  زا  تیعـضو ،
.تسا گرزب  ياه 

84 ص :

هـمجرت ي راـهب 1978 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرــشن  یماـظن ،» لـیلحت  هـیزجت و  کـی  قارع : ناریا و  گــنج  ، » شراــک مـیارفا  . 191 - 1
ص 14. حلسم ، ياهورین  لک  داتس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ریثکت  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ 

.14 ص 15 -  نامه ، . 192 - 2
،1377 نارهت ، یللملا ، نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  يردـیح ، دوواد  همجرت ي  للملا ، نیب  طـباور  قطنم  زنوج ، .سارتلاو  . 193 - 3

ص 131.
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رت مهم  يا و  هقطنم  تابث  رب  یلخاد  ياه  تنوشخ  ریثأت  هقطنم ، رد  راد  هشیر  یخیراـت و  تاـشقانم  رد  ار  هقطنم  یتاـبث  یب  تلع  يو 
 . (1) .دنک یم  رکذ  گرزب  ياه  تردق  ياه  حرط  يارجا  رد  یلحم  ياه  تلود  شقن  نآ  زا 

هللا تیآ  ندمآ  راک  يور  هب  هاش و  طوقـس  تسا  دقتعم  دراد  هنایمرواخ  هقطنم ي  زا  هک  یکاردا  هب  هجوت  اب  دوخ  یـسررب  رد  زنوج ،
ماظن و گرزب  ياه  تردق  اب  هقطنم  ياهدنویپ  يا و  هقطنم  تابـسانم  هدولاش ي  ینوگرگد  هب  ناریا  رد  یبهذـم  یتموکح  ینیمخ و 

 . (2) .دش رجنم  ناهج  يداصتقا 

اب هقطنم  يا و  هقطنم  تابـسانم  رییغت  رد  مهم  لوحت  دادخر و  نیا  دمایپ  هنزاوم و  رییغت  تلع  ناونع  هب  هاش ، طوقـس  هب  زنوج  عقاورد 
تردـق هب  یپ  رد  قارع  ناریا و  طباور  لـماک  عطق  رثا  رب  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  سپـس  هدرک و  هراـشا  گرزب  ياـه  تردـق 

یناهنپ روط  هب  نتگنشاو  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  لاس  کی  زا  شیب  يارب  اه  ییاکیرما  يریگ  ناگورگ  اب  هک  ینیمخ ، هللا  تیآ  ندیـسر 
يریگولج يارب  یبونج ، ياهزرم  ناتسناغفا و  رد  دوخ  ياه  ههبج  زا  یکی  راهم  اب  زین ، يوروش  داتفا و  وپاکت  هب  قارع  يزوریپ  يارب 

 . (3) .داد ناشن  لیامت  قارع  يزوریپ  هب  دوب ، یبهذم  یتدحو  ناهاوخ  هک  ناتسناغفا ، هب  ناریا  بالقنا  هنخر ي  زا 

بالقنا و يزوریپ  زا  هک  یحیضوت  هیاپ  رب  تسا ؛ هدرکن  نایب  ار  دوخ  ياه  هاگدید  احیرص  گنج  عوقو  للع  هرابرد ي  زنوج  هچرگ 
اکیرما تیامح  لیلد  عقاو  رد  هدرک  هئارا  گرزب  ياه  تردق  تسایس  رییغت  يا و  هقطنم  تابسانم  رییغت  رب  نآ  تاریثأت  هاش و  طوقس 

رثا رب  يا  هقطنم  هنزاوم ي  رییغت  رب  رظاـن  زین  زنوج  هیرظن ي  .تسا  هداد  حیـضوت  ار  قارع  يزوریپ  يارب  شـالت  قارع و  زا  يوروش  و 
.تسا قارع  يزوریپ  يارب  يوروش  اکیرما و  تدعاسم  گنج و  يارب  قارع  تادیهمت  رب  نآ  ریثأت  بالقنا و 

85 ص :

.نامه . 194 - 1
ص 134. نامه ، . 195 - 2
ص 131. نامه ، . 196 - 3
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رنسیر سناهوژ 

.درک هئارا  دش ، رازگرب  نارهت  رد  لاس 1367  رد  هک  عافد  زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  رد  ار  دوخ  هلاقم  رنسیر 

نامزاس وضع  ياهروشک  تشونرـس  رد  نآ  یتایح  ریثأت  تفن و  دوجو  لیلد  هب  سراف ، جـیلخ  مهم  هقطنم ي  هب  برغ  ناـهج  شرگن 
یبالقنا عوقو  هجیتن  رد  دوش و  مامتها  دوجوم  عضو  ظفح  يارب  هقطنم  رد  تابث  هب  تسا  هدـش  ببـس  هعـسوت ، يداصتقا و  يراکمه 

يژولوئدـیا برغ ، رد  یلک  روط  هب  لـیلد ، نیمه  هب   (1) .دوـش یقلت  هقطنم  رد  هعقاو  نیرت  لوبقماـن  هقطنم  نـیا  رد  یمدرم ) ینید و  )
، تاحیـضوت نیا  اـب  .دـشن  هتفرگ  رظنرد  گـنج  رد  روشک  نآ  زیمآ  نونج  قـطنم و  یب  لاـمعا  يارب  یلیلد  هاـگ ، چـیه  قارع  یگنج 

نآ همادا ي  راتـساوخ  يرایـسب  هک  دـیماجنا  هقطنم  رد  یعطق  یگدیـشاپ  مه  زا  هب  نآ  بـالقنا  دوـبن  گـنج  رگزاـغآ  ناریا  هـچرگا 
رد یلک  روط  هب  اما  دشاب ؛ هتشادن  گنج  عورـش  رد  يریـصقت  تسا  نکمم  ناریا  هک  تسا  نیا  رب  یمومع  ساسحا  نیاربانب ، .دندوبن 

هقطنم هب  شرگن  هیاپ ي  رب  نآ  همادا ي  گنج و  هب  تبسن  برغ  ناهج  رواب  حیضوت  رد  رنـسیر   (2) .تسا رصقم  اه  یناماسبان  داجیا 
: تسا هتشون  تفن  تیمها  سراف و  جیلخ  ي 

هب هک  تسا  یتیعضو  لوئسم  یسک  هچ  هک  دید  دیاب  برغ  یمومع  رواب  رد  هکلب  تسین ؛ عافد  زواجت و  هلئـسم  زا  برغ  یلک  كرد  »
دیهاوخن هچ  دیهاوخب و  هچ  برغ  یمومع  راکفا  رد  دیزرو ، تردابم  گنج  هب  لمع  رد  یسک  هچ  هک  هلئسم ، نیا  .دش  رجنم  گنج 

 . (3)« .تسا تیمها  مود  هجرد ي  رد 

رد گنج  ریسفت  هک  تفرگ  هجیتن  نیچ  ناوت  یم  نآ ، ياه  هشیر  گنج و  هب  برغ  ناهج  شرگن  هوحن ي  هرابرد ي  حیضوت ، نیا  اب 
قارع شـالت  اوق و  هنزاوم ي  ندز  مهرب  تیعـضو و  رییغت  رد  بـالقنا  ریثأـت  تسخن ، دوش : یم  ماـجنا  رظنم  زا 2  بالقنا  بوچراـچ 

عضو رد  رییغت  بالقنا و  سفن  يرگید ، نآ و  زا  يرادرب  هرهب  يارب 

86 ص :

، عافد زواجت و  ياه  هبنج  یـسانشزاب  قارع ،» ناریا و  گنج  زا  یناهج  تفایرد  شقن  زواـجت و  هلئـسم  ، » رنـسیر سناـهوژ  . 197 - 1
ص 229. مود ، دلج  ، 1368 نارهت ، عافد ، زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  هناخریبد ي 

.نامه . 198 - 2
.نامه . 199 - 3
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! تسا موکحم  برغ  ناهج  یمومع  راکفا  رد  بالقنا ، هب  مادقا  لیلد  هب  ناریا  نیاربانب ، .دـنکفا  هرطاخم  هب  ار  برغ  عفانم  هک  دوجوم 
، لیلد نیمه  هب  .درک  زاـغآ  ار  گـنج  یـسک  هچ  هکنیا  هن  دراد و  هجوت  دـش  رجنم  گـنج  هب  هک  یتیعـضو  هب  برغ  ناـهج  اـساسا  و 
هب برغ  ناهج  شرگن  .دنـشیدنا  یم  گنج  هب  يرگید  رظنم  زا  اریز  دوش ؛ یمن  حرطم  اهنآ  دزن  رد  هاگ  چـیه  عافد  زواـجت و  موهفم 

نـشور ناریا  ربارب  رد  زین ، ار  قارع  زا  تیامح  ناریا و  هب  قارع  زواجت  ربارب  رد  ار  اـهروشک  نیا  راـتفر  قطنم  نآ ، همادا ي  گـنج و 
هب هکلب  هدوبن ؛ گنج  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  اهنت  هتفرگ  ماـجنا  سراـف  جـیلخ  رد  هچنآ  ره  هک  تسا  هتـشون  رنـسیر  .دزاـس  یم 
زا سپ  هتفه  کی  یبرغ ، تایرشن  زا  یکی  هلاقمرس ي  هک  تسین  یتفگش  ياج  اذل  ؛(1)  تسا هدوب  زین  بالقنا  ندرک  دودحم  روظنم 

یقلت برغ  یلک  رظن  ار  هلاقم  نیا  ناوت  یمن  هچرگا  .تشاد  مان  یمالـسا » بالقنا  ندـش  مار   » ناریا رد  همانعطق ي 598  لوبق  مالعا 
دهاوخ داجیا  یتصرف  همانعطق ، لوبق  اب  هک  دراد  دوجو  دیما  نیا  برغ  رد  .دـهد  یم  ناشن  ار  برغ  جـیار  اتبـسن  تشادرب  یلو  درک ؛

 . (2) .دشاب هاش  طوقس  هدنریگ ي  ربرد  طقف  بالقنا  ددرگزاب و  دوخ  یتنس  يوگلا  هب  هقطنم  طباور  لاصتا  هریجنز ي  ات  دش 

ردیلک سابع 

.تسا هدروآرد  ریرحت  هتشر ي  هب  تیوک  ناریا و  اب  گنج  لماش  مادص  ياه  گنج  باتک  رد  ار  دوخ  ياه  هاگدید  هدنسیون 

نایعیـش مشخ  فجن و  زا  ینیمخ  ماما  يرابجا  جورخ  هب  قارع ، ناریا و  گنج  عوقو  لـلع  حیـضوت  يارب  دوخ  هیرظن ي  رد  ردـیلک ،
، ماما ربارب  رد  قارع  راتفر  هب  فجن  مدرم  شنکاو  مالسا ، رد  رادتقا  هلئسم ي  زا  ماما  تشادرب  هب  هراشا  اب  سپـس ، تسا و  هتـشاد  رظن 

ار ینیمخ  ماما  یقارع  نارصاعم  لئاسم  نیا  هک  تسا  هدرک  يریگ  هجیتن  هاش ، طوقس  نآ  بقاعتم  ناریا و  هب  وا  راختفارپ  تشگزاب 

87 ص :
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ياوتف سپـس  بزح و  ياه  تیلاعف  شرتسگ  هوعدلا ، بزح  تراسج  ردـیلک   (1) دننک رارکت  بیقعت و  ار  يو  يوگلا  اـت  تخیگنارب 
تسینومک هیلع  میکح  نسحم  دیس  هللا  تیآ  روتـسد  دننامه  ثعب ، بزح  رد  تیوضع  هیلع  ار  ردص  رقابدمحم  دیـس  هللا  تیآ  دیهش 

اذل دنک ؛ لمحت  ار  هوعدلا  بزح  ای  ردص  تسناوت  یمن  رگید  مادص  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  هدرک و  یبایزرا  مادص  شنکاو  أشنم  اه ،
 . (2) .درک یم  هزرابم  نانآ  هیلعرب  یتسیاب 

جارخا شنارادفرط و  ردص و  رقابدمحم  دیس  هللا  تیآ  يریگتـسد  و  لاس 1980 ، لیروآ  رد  زیزع  قراط  ناج  هب  دـصق  ءوس  زا  سپ 
شیپ يدعاصت  تروص  هب  قارع  ناریا و  تافالتخا  هک  دش  صخشم  ماجنارـس  نانآ ، لاوما  هرداصم ي  یقارع و  هعیـش ي  رازه   100

 . (3) .دوب دهاوخ  ریذپان  بانتجا  گنج  تفر و  دهاوخ 

ناریا و تافالتخا  دـیدشت  ياهراک  زاس و  یعون  هب  هکلب  تسا ؛ هدرکن  حرط  يدـیدج  نخـس  ردـیلک  اه ، هیرظن  ریاس  اـب  هسیاـقم  رد 
میژر يارب  بالقنا  زا  لصاح  دـیدهت  زا  ار  قارع  ینارگن  قارع و  نایعیـش  يارب  یمالـسا  بـالقنا  يوگلا  يرظن  هیاـپ ي  رب  ار  قارع 
یقارع نآ  هب  دانتسا  اب  هک  تسا  یلیالد  عقاورد  زیزع ، قراط  رورت  حرط  هب  دانتـسا  هژیو  هب  تاحیـضوت ، نیا  .تسا  هدرک  هیجوت  ثعب 
عورش هنیمز ي  رد  يرگید  ياه  هزیگنا  هب  دوخ  تاحیـضوت  همادا ي  رد  ردیلک  لاح ، نیع  رد  .دننک  یم  هیجوت  ار  ناریا  هب  زواجت  اه 

زا مادـص  تشادرب  هک  تسا  هتـشون  يو  .دوـب  هتفرگ  هدـیدان  گـنج  عوـقو  رب  ار  اـهنآ  ریثأـت  رت ، شیپ  هک  تسا  هدرک  هراـشا  گـنج 
 . (4) .دش تیوقت  گنج  عورش  اب  دوب  هدروآ  تسد  هب  قارع  یلم  كرتشم  تیوه  داجیا  هنیمز ي  رد  هک  یتیقفوم  دوخ و  تیعقوم 

ایآ تسا ؛ هدرک  یم  ینارگن  ساسحا  قارع  رد  نآ  تاریثأت  بالقنا و  هب  تبسن  قارع  هک  تسا  نیا  رب  رظان  ردیلک  یلبق  حیضوت  رگا 
نایب اه  یقارع  هچنآ  یمامت  هک  تسین  انعم  نیدـب  كرتشم  تیوه  داـجیا  رد  تیقفوم  اـی  دوخ  تیعقوم  زا  مادـص  تشادرب  رب  دـیکأت 

سابع هلمج  زا  ناققحم ، زا  یخرب  دندرک و 

88 ص :

زییاپ 1377، ناتسبات و  یعافد ، تسایس  هلجم ي  ینیسح ، ناویک  رغصا  دیس  همجرت ي  مادص ،» ياه  گنج  ، » ردیلک سابع  . 202 - 1
.75 ص 76 -  ع ،)  ) نیسح ماما  هاگشناد  یعافد ، مولع  هدکشهوژپ ي  هرامش 23 و 24 ،

.نامه . 203 - 2
.نامه . 204 - 3

ص 77. نامه ، . 205 - 4
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؟ تسا هدوب  ناریا  هب  هلمح  يارب  يزیواتسد  هناهب و  رتشیب  دنا  هدرک  دانتسا  اهنآ  هب  ردیلک 

تیوک هب  قارع  زواجت  نییبت  رد  قارع ، يارب  ناریا  بالقنا  دیدهت  يانبم  رب  ناریا  اب  قارع  گنج  عوقو  للع  حیـضوت  زا  سپ  ردـیلک 
ناهج هک  تشاد  راظتنا  مادـص  هک  تسا  هتـشون  هدرک و  هراشا  ناریا  بالقنا  اب  هلباـقم  رد  قارع  تردـق  رب  ینبم  يدـیدج  موهفم  هب 

تادـیدهت ناریا و  راهم  يارب  گنج  هک  ارچ  .دـنک  یقلت  دوخ  یجاـن  ار  وا  هکلب  دـنک ؛ ریدـقت  ناـمرهق  ناونع  هب  اـهنت  هن  وا  زا  برع 
.تفرگ ماجنا  بارعا )  ) نانآ زا  عافد  يارب  تفای  یم  طابترا  مادص )  ) يو هب  هک  اجنآ  ات  گنج ، .تفرگ  ماجنا  نآ  زا  یشان  یمالـسا 

هک دوب  هتخاس  دـعاقتم  ار  وا  درک  یم  تفایرد  اکیرما  اپورا و  زا  گنج  یط  رد  هک  ییونعم  يداـم و  ياـه  یناـبیتشپ  اـه و  تیاـمح 
 . (1) .تسوا راکهدب  زین  برغ 

، قارع ناریا و  گنج  عوقو  رد  یلـصا  لیلد  تیوک  هب  هلمح  يارب  قارع  يریگ  میمـصت  هنیمز ي  رد  ردـیلک ، تاحیـضوت  هیاـپ ي  رب 
، مه لیلد  نیمه  هب  دنتشاد و  رظن  قافتا  نآ  رب  ناهج  هقطنم و  ياهروشک  لک  هک  دوب  نآ  راهم  یمالـسا و  بالقنا  اب  قارع  هلباقم ي 

نآ یمالسا  بالقنا  دیدهت  بوچراچ  رد  ار  ناریا  هب  هلمح  يارب  قارع  يریگ  میمـصت  ناوت  یمن  نیاربانب ، دندرک ؛ تیامح  قارع  زا 
عوقو ناکما  دنا  هتـشاد  دـیکأت  نآ  رب  زین  اه  یقارع  اهدـعب  تسا و  هدرک  هراشا  احیولت  ردـیلک  هک  نانچ  اریز  درک ؛ نییبت  قارع  يارب 
قارع لیلد  نیمه  هب  .تشاد  عاضوا  لرتنک  يارب  ار  مزال  یـسایس  یتینما -  تردق  زین ، قارع  دوب و  فیعـض  رایـسب  قارع  رد  بالقنا 

نیا ریغ  رد  .دریگ  هدـهعرب  یللملا  نیب  ياه  تردـق  هقطنم و  ياهروشک  زا  تباـین  هب  ار  بـالقنا  راـهم  هلباـقم و  تیرومأـم  تسناوت 
؟ دهد ماجنا  ار  یتیرومأم  نینچ  تسناوت  یم  زگره  ایآ  ریذپ  بیسآ  فیعض و  قارع  کی  تروص 
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غادزوا تیما  روسفورپ 

تاـعلاطم رتـفد  رد  يا  هباـطخ  یط  ار  دوخ  ياـه  هاگدـید  هک  تسا  هیکرت  رد  ایـساروا  کـیژتارتسا  تاـعلاطم  زکرم  سیئر  غادزوا ،
.درک نایب  یللملا  نیب  یسایس و 

هک تسا  هدـش  نایب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  بوچراچ  رد  قارع  ناریا و  گنج  یمالـسا و  بالقنا  هنیمز ي  رد  غادزوا  ياه  هاگدـید 
، هقطنم یماظن  خیرات  هک  تسا  هتفگ  خساپ  رد  غادزوا   (1) .دنوش یم  لیدبت  مصاخت  هب  تقوم  ارذگ و  ياه  شنت  هنایمرواخ  رد  ارچ 

هجوم یـسایس  لئاسم  لح  رد  ار  یماظن  يورین  زا  هدافتـسا  هک  تسا  یـسایس  یگنهرف و  یخیرات ، ياپرید  ياه  متـسیس  زا  نوحـشم 
همادا زین  هشیمه  هک  تسا  نآ  ياهروشک  للم و  نایم  یگنهرف  ياه  شکاشک  زا  ولمم  هقطنم  نیا  هک  تسا  راکـشآ  .دـهد  یم  هولج 

(2) .دـنا هدوب  اه  تباـقر  تاـفالتخا و  هشیر ي  تاـقوا  بلغا  رد  يداژن  یموق و  یبهذـم ، یـسایس ، ياـهرظن  فـالتخا  .تسا  هتـشاد 
رد یخیراـت و  ياـه  هشیر  هیاـپ ي  رب  ار  تاـفالتخا  فرط  کـی  زا  هقطنم  رد  دوـجوم  ياـه  هنیمز  هک  تسا  دـقتعم  غادزوا  عـقاورد ،

ناشن هجوم  نآ  لح  يارب  ار  یماظن  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  رگید ، يوس  زا  تسا و  هدرک  هنیداهن  یموق  یبهذـم و  لـئاسم  بوچراـچ 
.تسا هداد 

هک تسا  هتـشاد  راهظا  یماظن ، تامـصاخم  هب  تاشقانم  لیدـبت  للع  هقطنم و  تالوحت  زا  کیروئت  بوچراچ  ناـیب  زا  سپ  غادزوا ،
رد ار  اوق  لداـعت  قارع  ناریا و  گـنج  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  هک  دوش  یم  صخـشم  دوش ؛ هتـسیرگن  هقطنم  هب  یلک  روـط  هب  رگا 

نیا رب  نآ ، یپ  رد  گنج  عوقو  هنایمرواخ و  رد  اوق  لداعت  رییغت  رد  بـالقنا  ریثأـت  هب  داـقتعا  دوجو  اـب  يو   (3) .دز مه  رب  هنایمرواخ 
گنج عوقو  یماظن و  لح  هار  هب  دـیابن  امازلا  بالقنا ، عوقو  زا  هدـمآرب  تافالتخا  لصف  لح و  نیـشیپ و  مظن  هداعا ي  هک  تسا  رظن 

دشن و رارقرب  زین  تردق  هنزاوم ي  هکلب  درکن  لح  ار  قارع  ناریا و  لضعم  اهنت  هن  گنج  هوالع ، هب  .دش  یم  رجنم 

90 ص :
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ص 38. دادرخ 1380 ، ، 148

.نامه . 208 - 2
ص 39. نامه ، . 209 - 3
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 . (1) .درک مهارف  ار  تیوک  لاغشا  هنیمز ي  ناوارف  تاحیلست  زا  قارع  يرادروخرب 

هقطنم و تالوحت  یـسررب  رد  يو  کیروئت  بوچراچ  زا  رثأتم  قارع ، ناریا و  گنج  نازادرپ  هیرظن  ریاس  اب  غادزوا  هاگدـید  توافت 
توافت نیا  اب  .دروخ  مه  رب  اوق  لداعت  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  تسا  هتـشاد  دیکأت  تیعقاو  نیا  رب  زین  غادزوا  تسا ؛ نآ  یماظن  خیرات 

هکلب درکن ؛ لح  ار  قارع  ناریا و  تافالتخا  لضعم و  نیا  اهنت  هن  گـنج  اریز  تسا  هدوب  گـنج  نآ  لـح  هار  تسین  دـقتعم  يو  هک 
.تخاس مهارف  تیوک ، هب  قارع  هلمح ي  اب  ار  يرگید  گنج  هنیمز ي 

رمارک نیترام 

رشتنم باتک  تروص  هب  ار  دوخ  تاقیقحت  جیاتن  زا  یشخب  یـسررب و  وگاکیـش  هاگـشناد  رد  ار  ییارگداینب  هژورپ ي  رمارک ، نیترام 
ناـمه يریگ  هجیتن  رد  تسا  هتخادرپ  گـنج  عوقو  لـلع  عوضوم  هب  یـسایس  هن  يرظن و  يرکف و  رظنم  زا  يو  هکنیا  اـب  .تسا  هدرک 

.دنا هدرک  حرطم  نارگلیلحت  ریاس  هک  دنک  یم  حرط  ار  یتارظن 

ناریا و یمالـسا  بـالقنا  ییارگداـینب و  عوـضوم  یـسررب  بوچراـچ  رد  گـنج ، عوـقو  تلع  هنیمز ي  رد  رمارک  نیتراـم  هیرظن ي 
ریظن ییاهروشک  هک  تسا  هتشون  وا  .تسا  هدوب  ناریا  بالقنا  اب  هلباقم  هقطنم ، قارع و  یلصا  هزیگنا ي  هک  تسا  ضرف  نیا  ساسارب 

مزال تاناکما  هدارا و  زا  دـندوب ، رت  کیدزن  یمالـسا  بالقنا  هتخورفارب  ياه  هلعـش  هب  هک  سراف ، جـیلخ  یبرع  ياه  تلود  قارع و 
اب ار  ناریا  هیلع  دوخ  گنج  زین  قارع  .دـندوب  رادروخرب  ناریا ، بالقنا  اب  یلدـمه  رد  یلحم ، ياه  بالقنا  هلعـش ي  یناشنورف  يارب 

 . (2) .درک زاغآ  هزیگنا  نیمه 

دیکأت ناریا  یمالـسا  بالقنا  اب  هلباقم  فدـه  اب  قارع  هزیگنا ي  رب  يرتشیب  تحارـص  اب  رمارک  نیترام  دوجوم ، ياه  هیرظن  ناـیم  رد 
الاـمتحا هیرظن ، نیا  .تسا  هدرک  رکذ  یمالـسا  بـالقنا  هعـسوت ي  هب  تبـسن  ینارگن  زا  رثأـتم  زین  ار  يا  هقطنم  قـفاوت  تسا و  هدرک 

هب صاصتخا  هک  تسا  رمارک  ياه  یسررب  لصاح 

91 ص :
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رگا رگید ، تراـبع  هب  تسا ؛ هتـشاد  ناریا ، هیلع  قارع  گـنج  عوقو  هلمج  زا  نآ ، ياـه  باـتزاب  شنکاو و  ییارگداـینب و  هلئـسم ي 
تحارـص نیا  هب  نازادرپ  هـیرظن  ناـققحم و  رگید  نوـچمه  ـالامتحا  تـخادرپ  یم  گـنج  عوـقو  تـلع  هـب  يرگید  ریـسم  زا  رمارک 

.تفر یم  هرفط  نآ  نایب  زا  درک و  یمن  دیکأت  قارع  هزیگنارب ي 

یللصوملا دمحا 

هدرک و یـسررب  ار  یللملا  نیب  ماظن  مالـسا و  ییارگ  لوصا  عوضوم  توریب ، رد  ییاکیرما  هاگـشناد  داتـسا  یللـصوملا ، دمحا  رتکد 
.تسا هدناسر  پاچ  هب  ار  يو  باتک  ناهیک  همانزور ي 

بالقنا ییارگداینب و  عوضوم  رب  هیکت  اب  رمارک ، نیترام  دـننامه  قارع ، ناریا و  گـنج  عوقو  تلع  یـسررب  رد  یللـصوملا  درکیور 
یم هدـهاشم  رمارک  نیترام  هیرظن ي  اب  يو  تاحیـضوت  رد  یهجوت  لباق  هباشت  لیلد ، نیمه  هب  تسا ؛ هتفرگ  تروص  ناریا  یمالـسا 

یمالسا ياه  شبنج  رد  ار  دیما  نیا  رصاعم ، خیرات  یلصا  یسایس  هزیگنا ي  تروص  هب  یمالسا ، بالقنا  هک  تسا  هتـشون  يو  .دوش 
يروهمج اب  گنج  ور  نیا  زا  .دـش  دـهاوخ  مکاح  ناـهج  رب  تفاـی و  دـهاوخزاب  ار  دوخ  هاـگیاج  يزور  مالـسا  هک  دروآ  دوجو  هب 

 . (1) .تسا هدوب  نآ  هدنیآ ي  یمالسا و  تما  هیلع  گنج  عقاورد  یمالسا 

اب یللملا  نیب  دـیدج  تیوه  يریگ  لکـش  زاغآ  هک  درک  روهظ  يدـیدج  تردـق  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  دوب  رواب  نیا  رب  یللـصوملا 
تموکح یـسایس  شیادیپ  ياه  هنیمز  ات  دمآرب  ددـصرد  گنج  لیمحت  اب  برغ  لیلد  نیمه  هب  دوب ؛ یمالـسا  ياه  شبنج  شرتسگ 

تبسن برغ  شرگن  هب  ناریا ، هب  گنج  لیمحت  یمالسا و  بالقنا  اب  برغ  دروخرب  للع  حیـضوت  رد  يو   (2) .دربب نیب  زا  ار  یمالسا 
يداـصتقا و یتـینما ، کـیژتارتسا  هبرـض ي  و  هقطنم ، ناریا و  لـخاد  رد  بـالقنا  زا  لـصاح  تـالوحت  تسا و  هدرک  هراـشا  نید  هـب 

دربهار ساسارب  هک  تسا  هدرک  هفاضا  يو   (3) .تسا هتسناد  گنج  عوقو  رد  رثؤم  لماع  ار  اکیرما  برغ و  عفانم  رب  یسایس 

92 ص :

ص 38. ، 1378 نارهت ، ناهیک ، تاراشتنا  یللملا ، نیب  ماظن  یمالسا و  ییارگ  لوصا  یللصوملا ، دمحا  . 212 - 1
.نامه . 213 - 2
.نامه . 214 - 3
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يرادیب تروص  رد  هک ، ارچ  .درک  یم  نیمأت  ار  اکیرما  عفانم  تسیاب  یم  یمالـسا  ماظن  ینوگنرـس  اب  نیـسح  مادص  هدـحتم ، تالایا 
 . (1) .دوب دنیاشوخان  اکیرما  يارب  هک  تفای  یم  نایرج  یمالسا  ناهج  رد  يدیدج  كرحت  یمالسا ،

لتوب کیرا 

تایبدا رد  تداهـش  هراـبرد ي  وا  يارتکد  هماـن  ناـیاپ  .تسا  نارهت  رد  هسنارف  یـسانش  ناریا  نمجنا  نارگـشهوژپ  زا  لـتوب ، کـیرا 
ناونع تحت  نیا  زا  شیپ  يو  هلاقم ي  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  زورون  همانزور ي  رد  هلاقم  تروص  هب  نآ  زا  یـشخب  هک  تسا  گنج 

، موس لاس  سدقم ، عافد  همان ي  هژیو  شهوژپ  همان ي  رد  یـسانش » هعماج  یـسانش و  ناسنا  رظنم  زا  تداهـش  زا  ون  یتئارق  يوس  هب  »
.تسا هدیسر  پاچ  هب  ناتسبات 1377  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  هرامش 9 ،

دیاب گنج  ریسفت  رد  هک  تسا  هتشون  وا  .دراد  هناسانش  هعماج  يدرکیور  رتشیب  گنج  ياه  هشیر  یـسررب  رد  لتوب  کیرا  هیرظن ي 
کی یماظن و  تایلمع  دـنچ  رد  ناوت  یمن  ار  هلاس  تشه  گنج  درکزاب و  اـج  یتخانـش  هعماـج  یتخانـش و  ناـسنا  ياـهرایعم  يارب 
رگا ساـسا ، نـیمه  رب  (2) و  دراد هشیر  یگنهرف  یعامتجا و  ییایوپ  رد  گـنج  نیا  اریز  درک ؛ هصـالخ  کـیتاملپید  شـالت  هلـسلس 
دیاب گنج  زا  شیپ  شمارآ  هرود ي  رد  ار  اهنآ  هشیر ي  هک  دـهد  یم  عاـجرا  یلماوع  هب  ار  اـم  یتخانـش ، هعماـج  ظاـحل  زا  گـنج 
وجو تسج  بالقنا  لالخ  رد  بالقنا و  زا  شیپ  لوحت  هب  ور  هعماج ي  نتم  رد  دـیاب  زین  ار  قارع  ناریا و  گنج  ياـه  هشیر  تسج 

.درک

هرود ي ناریا  هعماج ي  رد  ددـجت  یناـهگان  روهظ  دـمایپ  یعاـمتجا ، دـنویپ  یگتخیـسگ  هیرظن ي  رب  ار  دوخ  نیداـینب  ضرف  لـتوب ،
یشنکاو هب  دیناشک و  اهرهش  هب  ار  هتسکشرو  ییاتسور  رازه  اهدص  هک  تسا  هداد  رارق  دیفس  بالقنا  حضاو  تسکـش  یهاشنهاش و 

یمن رامش  هب  کیسالک  هب  فورعم  یتنـس  ياهدربن  هرمز ي  رد  گنج  نیا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  وا   (3) .دیماجنا هعماج  رد  هچراپکی 
ای یـسایس  یـشیجلا ، قوس  یخیرات ، لماوع  هب  ناوت  یمن  ار  گنج  نیا  هک  تسا  هتـشون  هدرک و  دقن  ار  جـیار  ياه  هیرظن  اذـل  دـیآ ؛

، بزح تموکح ، تلود ، یبلط  تردق  زا  یکاح  یماظن 

93 ص :

ص 83. نامه ، . 215 - 1
ص 7. ، 1380  / 7  / 4 زورون ، همانزور ي  گنج ،» تایبدا  رد  تداهش  موهفم  ، » لتوب کیرا  . 216 - 2
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، بلطم هنک  هب  یبایتسد  يارب  یلو  دـننک ؛ هیجوت  ار  يدربن  تسا  نکمم  لماوع  نیا  .درک  دودـحم  ریگرد  نیفرط  زا  یهورگ  ای  میژر 
 . (1) .دنتسین یفاک  نآ  ياه  باتزاب  اهدمایپ و  ینعی 

تسا و هدرک  وجو  تسج  ناریا  هعماج  تالوحت  نتم  رد  ار  نآ  ياهراک  زاس و  گنج و  عوقو  قطنم  دوخ  یـسررب  رد  لتوب ، کیرا 
رثا ناریا و  هعماج ي  رد  ینوگرگد  هشیر ي  بالقنا و  شقن  هب  هجوت  تسا ؛ هدادـن  حیـضوت  یفاک  هزادـنا  هب  ار  عوضوم  نیا  هچرگ 

هدرک رکذ  گنج  هدننک ي  هیجوت  رتشیب  ار  جیار  ياه  هیرظن  يو  نیا ، رب  هوالع  .دشاب  یم  لتوب  هیرظن  ياه  یگژیو  زا  گنج  رب  نآ 
یتح اه  هیرظن  نیا  هک  تسا  نیا  دوجوم  ياه  هیرظن  دقن  رد  يو  لیلد  نیرت  مهم  نآ و  یلـصا  لماوع  اه و  هشیر  هدننک  نایب  ات  تسا 

ار مزال  تیعماج  قمع و  لیلد  نیمه  هب  دنتـسه و  دـمآراکان  نآ  ياهدـمایپ  باـتزاب و  ناـیب  رد  دـهد ، حیـضوت  ار  گـنج  عوقو  رگا 
.دنرادن

تلوب دراچیر 

سنارفنک رد  یخیرات » هاگدـید  زا  زواجت   » هلاقم ي رد  ار  دوخ  تایرظن  دـش و  توعد  نارهت  هب  رظن  بحاص  ماقم  رد  تلوب  دراچیر 
.درک هئارا  لاس 1367  رد  نارهت  رد  عافد  زواجت و  یللملا  نیب 

یـسررب رد  وا  اریز  تسا ؛ توافتم  يا  هزادـنا  ات  نازادرپ ، هیرظن  ریاس  اـب  هسیاـقم  رد  گـنج ، عوقو  تلع  یـسررب  رد  تلوب  درکیور 
يوروش و اکیرما ، هک  تسا  هدرک  هراشا  هلئسم  نیا  هب  تسا و  هدرک  هجوت  یمالسا  بالقنا  اب  برغ  اپورا و  تفلاخم  قطنم  هب  دوخ ،

یسایس يژولوئدیا  ربارب  رد  اپورا  یسایس  يژولوئدیا  هنامـصخ  عضوم  تلع  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  ییاپورا ، ياهروشک  زا  يرایـسب 
یمالـسا يروهمج  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  يو  .دـنا  هتـشاد  دـیکأت  نآ  لرتنک  ترورـض  رب  هدرک و  دادـملق  كانرطخ  مالـسا ، نیون 

دشاب یمالسا  يروهمج  ياه  یگژیو  زا  یشان  هکنآ  زا  شیب  روصت  نیا  دش و  دهاوخ  یقلت  زیمآدیدهت  هتخانـشان و  رـصنع  ناکامک 
یشان

94 ص :

.نامه . 218 - 1
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يداـینب تواـفت  نآ  يژولوئدـیا  اـب  هک  تسا  يرگید  یـسایس  ياـه  يژولوئدـیا  همه ي  لـباقم  رد  اـپورا  تسایـس  لـهاست  مدـع  زا 
زواجت دسرب  نایاپ  هب  دش ، لیمحت  ناریا  هب  قارع  زواجت  اب  هک  یگنج  رگا  یتح  تسا  دـقتعم  لیلحت ، نیا  هیاپ ي  رب  تلوب ،  (1) .دراد

 . (2) .دنام دهاوخ  یقاب  یمالسا  بالقنا  هیلع  مارآ  یکیژولوئدیا 

اب هلباقم  هیاپ ي  رب  گنج  عوقو  للع  نایب  رب  هوالع  یمالـسا ، بالقنا  اب  برغ  ییورایور  قطنم  حیـضوت  رد  تلوب ، دراچیر  هیرظن ي 
و نشور ، ار  روشک  نیا  زیهجت  یلیمحت و  گنج  لوط  رد  قارع  زا  یللملا  نیب  تیامح  تلع  دـناوت  یم  نآ ، لرتنک  راهم و  بالقنا و 

.دهد ناشن  توافتم  ياه  شور  اب  ار  ناریا  هیلع  راشف  همادا ي  زادنا  مشچ 

نوسناج رتیلپ - 

تاـعلاطم و زکرم  همجرت  قارع ، ناریا و  گـنج  زا  ییاـه  سرد  باـتک  رد  نوسناـج ، يو  سـالگاد  رتـیلپ و  یـس  نافتـسا  هیرظن ي 
.تسا هدش  هداد  حیضوت  گنج ، تاقیقحت 

يژتارتسا یـسررب  هب  گنج ، للع  اه و  هشیر  هنیمز ي  رد  يزادرپ  هیرظن  ياج  هب  نوسناج ، رتیلپ و  رظن  زا  گنج  عوقو  للع  یـسررب 
.تسا هدش  دیکأت  روشک  نیا  یماکان  للع  قارع و  فادـها  رب  رتشیب  لیلد ، نیمه  هب  دراد  صاصتخا  نآ  ياه  سرد  قارع و  ناریا و 

اریز دوب ؛ راک  نیا  هب  روبجم  وا  هک  تسا  هدروآ  درک ؟ باختنا  ار  گـنج  مادـص  ارچ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  وا  ساـسا  نیا  رب 
نیمه هب  درک و  یم  لرتنک  زین  ار  قارع  ياهدرک  شروش  تسیاب  یم  وا  دندرک و  یم  شروش  ناریا  مدرم  زا  يوریپ  هب  قارع  نایعیش 

زا هکنآ  لاح  .دراذگ  یم  هحص  ناریا  ربارب  رد  قارع  دیدهت  ساسحا  رب  عقاورد  حیضوت ، نیا   (3) .دز هلمح  هب  تسد  تیاهن  رد  لیلد 
زا رگید  ییاج  رد  هک  ناـنچ   (4) .تسا هدوب  یـسررب  لـباق  عوضوم ، زین  قارع  يارب  تصرف  داـجیا  دـیدج و  تـالوحت  رییغت و  رظنم 

یسررب يارب  هلاقم  نیمه 

95 ص :

یللملا نیب  سنارفنک  هناخریبد ي  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یسانشزاب  باتک  یخیرات ،» هاگدید  زا  زواجت  ، » تلوب دراچیر  . 219 - 1
.242 ص 243 -  مود ، دلج  ، 1368 نارهت ، عافد ، زواجت و 

.نامه . 220 - 2
همجرت ي نآ ،» زا  هتفرگرب  ياـه  سرد  قارع و  ناریا و  گـنج  يژتارتسا  ، » نوسناـج يو  سـالگاد  رتـیلپ و  یـس  نافتـسا  . 221 - 3

ص 17. هرامش ي 15 و 16 ، گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هاگن ، همانهام ي  يراتخم ، دیجم 
نانچ دوب  تصرف  کی  قارع  يارب  دیدج  تیعـضو  هک  دـننک  یم  دـیکأت  عوضوم  نیا  رب  اه  لیلحت  اه و  هیرظن  زا  يرایـسب  . 222 - 4

یقارع لباقم  رد  يوق  یناریا  ياـج  هب  دـش و  ماـمت  قارع  عفن  هب  تـالوحت  عیاـقو و  هک  تسا  هتـشون  دوخ  هلاـقم ي  رد  راـم  بیف  هک 
رگید قارع  هک  درک  لالدتـسا  نیـسح  مادـص  .دوـب  هتفرگ  رارق  قرفتم  فیعـض و  یناریا  لـباقم  رد  يوـق  یقارع  يوزنم ، فـیعض و 

لیلحت  » هلاقم ي  ) .تفای دهاوخن  دـش  هتفرگ  برعلا  طش  هرابرد  لاس 1975  رد  هک  یمیمـصت  رییغت  يارب  بولطم  نینچ  نیا  یتصرف 
(. ص 139 مود ، دلج  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  ییاسانشزاب  و  قارع » ناریا و  تافالتخا  گنج : تارطخ 
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دوش هتفریذپ  برعلا ، طش  ددـجم  فرـصت  رب  ینبم  نیـسح ، مادـص  ياعدا  رگا  لاح  نیع  رد  هک  تسا  هدـش  هتـشون  قارع  يژتارتسا 
(1) .یعقاو یگنج  اـت  دوب  دودـحم  يریگرد  کـی  اتدـمع  تاـیلمع  نیا  وا  رظن  زا  اریز ، .دوـب  دـهاوخ  مهف  لـباق  يدـح  اـت  وا  راـتفر 

دادرارق وغل  هک  ضرف  نیا  اـب  تسا ، هدـش  یباـیزرا  قارع  فادـها  راـنک  رد  گـنج  هنماد ي  نوسناـج  رتیپ و  هیرظن ي  رد  نیارباـنب ،
عقاورد حیضوت ، نیا  اب  .تسا  هدوب  ناریا  هیلع  گنج  زا  مادص  یلـصا  فده  دوردنورا  رب  قارع  تیمکاح  هداعا ي  ریازجلا و   1975

.تسا هدش  یبایزرا  قارع  يارب  تصرف  ساسارب  دیدهت ، ياج  هب  گنج  عوقو  للع 

دلیفوکسا دراچیر 

بوچراـچ رد  قارع  ناریا و  گـنج  هراـبرد ي  يو  .دراد  هجوت  گـنج  عوـقو  رد  يزرم  تاـفالتخا  يرظن  بوچراـچ  هب  دلیفوکـسا 
شیپ ناوت  یم  ار  نیـسح  مادـص  يوس  زا  ریازجلا  دادرارق  هبناـج ي  کـی  وـغل  عـقاورد ، هک  تسا  هتـشون  يزرم  تاـشقانم  کـیروئت 

دـش نشور  جـیردت  هب  هک   ) هجیتن نیا  هب  قارع  الامتحا  هک  تسا  هدرک  هفاضا  سپـس  يو  .تفرگ  رظنرد  گنج  عورـش  رب  يدـمآرد 
شیعقاو بحاـص  هب  برعلا  طـش  هداـعا ي  يارب  ار  هنیمز  ناریا ، بـالقنا  زا  یـشان  تـالوحت  هک  دیـسر  تسا ) هدوب  یتسرداـن  هجیتن 

هغدغد ي برعلا و  طش  يزرم  تیعـضو  هک  تسا  هدـش  هتـشون  قارع  رظنم  زا  يروئت و  نیمه  ساسارب  يو   (2) .تسا هتخاس  مهارف 
نیسح مادص  ياه  يریگ  میمصت  رد  نایبوب ، هبرو و  ریازج  هب  یبایتسد  يارب  قارع  رطاخ 

96 ص :

ص 16. نامه ، . 223 - 1
.42 ص 43 -  هرامش 21 ، زییاپ 1377 ، وگو ، تفگ  هلجم ي  سراف ،» جیلخ  رد  يزرم  تاشقانم  ، » دلیفوکسا دراچیر  . 224 - 2
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هک نانچ   (1) .تسا هتشاد  یمهم  رایـسب  شقن  لاس 1990  ناتـسبات  رد  تیوک  فرـصت  لاـس 1980 و  زییاـپ  رد  ناریا  هب  هلمح  يارب 
دادرارق وغل  يارب  تصرف  زا  يرادرب  هرهب  يارب  قارع  فدـه  يزرم و  تاشقانم  ساسارب  گنج  تلع  هب  اهنت  دلیفوکـسا  تسا  نشور 

.دراد هراشا  ریازجلا   1975

يورلیم يرول  رلیم -  تیدوج 

تیـصخش و هب  رت  شیب  باتک  نآ  رد  دنا و  هدروآرد  ریرحت  هتـشر ي  هب  ار  سراف  جـیلخ  نارحب  نیـسح و  مادـص  باتک  ناگدربمان 
.دنراد دیکأت  تیوک  سپس  ناریا و  هب  زواجت  رد  مادص  تیهام 

قارع لیدبت  يارب  یبلط  هاج  هک  انعم  نیدب  دنا ؛ هتسناد  ناریا  هب  قارع  زواجت  لماع  ار  سرت  یبلط و  هاج  زا  یبیکرت  ناگدنـسیون  نیا 
نیسح مادص  باتک  رد  اهنآ   (2) .دش ناریا  هب  قارع  زواجت  هب  رجنم  نایعیـش ، زا  ساره  لیلد  هب  سرت ، سراف و  جیلخ  رترب  تردق  هب 

همه ي هک  دنا  هتشون  هدرک و  هراشا  دادغب  نارهت و  نایم  یتاغیلبت  گنج  ناریا و  رد  یگتـسد  دنچ  هقرفت و  هب  سراف ، جیلخ  نارحب  و 
یــسایس و رطخ  ساـسحا  نـیا  زا  مادــص  .دــندرک  یم  رطخ  ساـسحا  ناریا  بناـج  زا  سراــف  جــیلخ  فارطا  برع  ياــه  تـلود 

ياـه نیـشنریما  ظـفاحم  شقن  درک  داهنـشیپ  وا  .تسج  دوس  هقطنم  رد  قارع  يرترب  يزیر  یپ  يارب  ناریا ، بناـج  زا  کیژولوئدـیا 
 . (3) .دریگب هدهعرب  ار  برع  فیعض 

فادـها اـه و  هزیگنا  رب  هوـالع  ناریا ، هب  زواـجت  يارب  قارع  کـیرحت  لـماع  هک  دـندوب  رواـب  نیا  رب  يورلیم  يرول  رلیم و  تیدوـج 
هب ییاوه  تخـس  تابرـض  تسا و  یناسآ  فدـه  ناریا  هک  دـنتفگ  مادـص  هب  اهنآ  اریز  دوب ؛ نارادمتـسایس  اه و  لارنژ  شقن  قارع ،

نکمم یتح  دوب و  دـهاوخ  یفاک  ناریا  شترا  ندروآرد  وناز  هب  يارب  یهرز  عیـسو  هلمح ي  کـی  هارمه  هب  صخـشم  ياـه  فدـه 
فرصت ریثأت  هب  ناشباتک ، رد  اهنآ   (4) .تفریذپ ار  هیرظن  نیا  مادـص  دروآ و  مهارف  زین  ار  یبالقنا  تموکح  یـشاپورف  بجوم  تسا 

مادص و قیوشت  رب  ناریا ، رد  اکیرما  ترافس 

97 ص :

ص 45. نامه ، . 225 - 1
، نارهت نیرز ، تاراشتنا  یـضاق ، دـمحا  همجرت ي  سراـف ، جـیلخ  نارحب  نیـسح و  مادـص  يورلیم ، يرول  رلیم و  تیدوج  . 226 - 2

ص 183. ، 1370
.184 ص 185 -  نامه ، . 227 - 3

ص 187. نامه ، . 228 - 4
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اکیرما لوا  هجرد ي  یتاعالطا  ياه  سناژآ  هک  نانچ  دنا ؛ هدرک  هراشا  اسآ  قرب  عیسو و  يزوریپ  هب  یبایتسد  يارب  مادص  راظتنا  زین 
 . (1) .دنتشاد ار  هدیقع  نیمه  زین 

اهنآ نیرت  کچوک  هک  درک  یم  بیقعت  ار  هدـمع  فدـه  ارجام 3  نیا  رد  مادص  هک  دـنا  هدروآ  قارع  فادـها  هرابرد ي  نینچمه ،
رو هلعـش  دیاش  ناریا و  زا  ناتـسزوخ  نیـشن  برع  یحاون  هیزجت ي  نآ  زا  دـعب  قارع و  هب  برعلا  طش  یقرـش  لامـش  ندرک  همیمض 

.دوب نارهت  تموکح  طوقس  وا  یلصا  فده  اما  دوب ؛ یناریا  سراف  ریغ  ماوقا  نایم  رد  مایق  شتآ  نتخاس 

كارتشا هطقن ي  دسر  یم  رظن  هب  یلک  يدنب  عمج  کی  رد  گنج ، عوقو  للع  هرابرد ي  دوجوم  تایرظن  زا  یشخب  یسررب  مامتا  اب 
رد يزرم  تافالتخا  کیرحت  گنج و  عوقو  یلصا  رتسب  ناونع  هب  نآ  دمایپ  تیعـضو  رییغت  (2) و  بالقنا رب  دیکأت  اه ، هیرظن  یمامت 

بالقنا عوقو ، نامه  يریگرد ، نوناک  هطقن ي  عقاورد  .تسا  هدوب  لماوع  ریاـس  نآ و  ناربج  يارب  قارع  شـالت  تردـق و  ـألخ  یپ 
يانعم هب  یتسیلاربیل  رکفت  رد  بالقنا  موهفم  فیرعت  زا  رثأتم  شرگن  نیا  یموهفم  بوچراـچ  ارهاـظ  .تسا  هدـش  یباـیزرا  یمالـسا 

، برغ ینونک  ندـمت  ینابم  میهافم و  اب  دـشاب  رادروخرب  ینید  تیهام  زا  بالقنا  نیا  رگا  لاح  .تسا  دوجوم  عضو  رد  رییغت  داـجیا 
یمالـسا و بالقنا  اب  تفلاخم  لیلد  نیمه  هب  دوب ؛ دـهاوخ  داـضت  رد  تسا ، هتفرگ  لکـش  سناـسنر  زا  سپ  دـیدج  هزومآ ي  اـب  هک 

یتح يوروش ، قرـش و  كولب  رظنم  زا  .تسا  نآ  ياه  يزادرپ  هیرظن  كارتشا  هطقن ي  گنج  عوقو  رد  بالقنا  ریثأـت  شقن و  نییعت 
عفانم نایز  هب  دوجوم  عضو  رد  رییغت  داجیا  رگا 

98 ص :

ص 188. نامه ، . 229 - 1
هـشیر رت  یلک  ظاحل  زا  نکیل  دوب ؛ گنج  رگزاـغآ  قارع  تسا : هدـمآ   1980 کیژتارتسا 1981 -  یسررب  هیرـشن ي  رد  . 230 - 2

وجتـسج هقطنم  يربهر  يارب  مادـص  هنیرید ي  ياهوزرآ  نآ و  یللملا  نیب  ییوج  هزیتس  ناریا و  بـالقنا  رد  دـیاب  ار  يریگرد  ياـه 
(. 1360  / 6  / 22 سراپ ، يرازگربخ  راهب 1981 ، ندنل ، کیژتارتسا -  تاعلاطم  یللملا  نیب  هسسؤم ي   ) .درک

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 339 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_98_2
http://www.ghaemiyeh.com


اب .دوب  لماک  داضت  رد  اهنآ  اب  یمالـسا  بالقنا  ینید ، تیهام  رظن  زا  دـش ؛ یم  یبایزرا  کیژتارتساوئژ  زاـیتما  کـی  اـکیرما  برغ و 
گنج عوقو  هکنیا  ای  درک ؟ دیکأت  يریذـپان ، بانتجا  رب  نانچمه  ناوت  یم  ایآ  گنج  زاغآ  للع  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  حیـضوت ، نیا 

؟ دوب ریذپ  بانتجا 

تاعوبطم اه و  هناسر  لیلحت 

اب هک  دـنا  هدرک  نایب  قارع  ناریا و  گنج  عوقو  للع  هرابرد ي  یتایرظن  اـه  تیـصخش  و  نارگلیلحت ، زین  اـه و  هناـسر  تاـعوبطم و 
زا یخرب  هب  تسا ، هتشاد  نارگلیلحت  ناققحم و  الامتحا  هعماج و  ینهذ  راتخاس  يریگ  لکـش  رد  هک  یتاریثأت  نآ و  تیمها  هب  هجوت 

 . (1) .دوش یم  هراشا  نآ  دراوم 

رت گرزب  فدـه  : » تشون قارع  فدـه  هرابرد ي  ناریا  هب  قارع  زواـجت  زا  سپ  هلـصافالب  روتیناـم ، سنیاـس  نیتسیرک  هماـنزور ي 
شالت ار  ناریا  هیلع  قارع  هنامصخ ي  تیعضو  ندنل ، ویدار   (2) .تسا یبرع  هنایمرواخ ي  رترب  تردق  زکرم  هب  ندش  لیدبت  قارع ،

هنایمرواخ رد  اوق  نزاوت  ندروخ  مه  رب  زین  ندنل ، پاچ  سرپسکا ، یلید  همانزور ي  درک و  رکذ   (3) برع ناهج  يربهر  يارب  قارع 
فدـه اب  ار ، قارع  شالت  ندـنل ، پاچ  زمیاـت ، هماـنزور ي   (4) .دومن یفرعم  گـنج  عوـقو  لـماع  ار  تصرف  زا  قارع  هدافتـسا ي  و 

دزن یتصرف  هباـثم ي  هب  ار  گـنج  هسنارف ، پاـچ  يراـپود ، نیدـیتوکول  هماـنزور ي   (5) .درک ریـسفت  هقطنم  رد  تردـق  ألخ  ناربج 
میژر ینوگنرـس  يارب  ناریا  شترا  يارب  یتصرف  ار  گنج  زین ، تاداسرونا   (6) .درک رکذ  نارهت  میژر  ینوگنرـس  يارب  اه  تردقربا 

رب اکیرما ، ویدار   (8)! دنزاس نوگنرس  ار  ناریا  میژر  درک  تساوخرد  نازابرس  زا  زین  انایرآ ، دبشترا  (7) و  .تسناد یم  ناریا 

99 ص :

هتفرگ رارق  هراـشا  دروم  رـصتخم  تروص  هب  ثحب  زا  تمـسق  نیا  رد  یلو  دوب  هدرتـسگ  اـه  هناـسر  نارگلیلحت و  هاگدـید  . 231 - 1
.تسا

تاـعلاطم و زکرم  يرـسارس ، موـجه  مراـهچ : باـتک  قارع ، ناریا و  گـنج  رامـشزور  اـتکی ، نیـسح  يراـصنا و  يدـهم  . 232 - 2
.1359  / 6 رامشزور 31 /  ص 65 ، مود ، پاچ  ، 1375 گنج ، تاقیقحت 

.1359  / 7 رامشزور 1 /  ص 78 ، نامه ، . 233 - 3
.1359  / 6 رامشزور 31 /  ص 66 ، نامه ، . 234 - 4
.1359  / 7 رامشزور 2 /  ص 108 ، نامه ، . 235 - 5
.1359  / 7 رامشزور 2 /  ص 109 ، نامه ، . 236 - 6
.1359  / 7 رامشزور 3 /  ص 125 ، نامه ، . 237 - 7
.1359  / 7 رامشزور 4 /  ص 144 ، نامه ، . 238 - 8
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يرازگربخ  (1) .درک دیکأت  برعلا  طش  تیمکاح  میسقت  رـس  رب  فالتخا  ینـس و  بارعا  هعیـش و  نایناریا  یخیرات  تافالتخا  موهفم 
(2) .درک رکذ  برعلا  طـش  ناتـسزوخ و  رب  طلـست  ینیمخ و  هللا  تـیآ  مـیژر  ینوگنرـس  ار  قارع  هـیلوا ي  فادـها  سرپدتیـشوسآ ،
، نینچمه (3) و  تـشاد دـیکأت  یللملا  نیب  تسایـس  هنحـص ي  رد  قارع  یبلط  هاج  موهفم  رب  روتینام ، سنیاس  نیتسیرک  هماـنزور ي 

دوخ دوس  هب  نآ  زا  تسا  هدامآ  قارع  هتفرگ و  رارق  یبالقنا  جرم  جره و  هاگترپ  هبل ي  رد  ناریا  : » تشون راتـسا  نتگنـشاو  هماـنزور 
رتراک بیقر  و  هاوخیروهمج ، بزح  يادیدناک  ناگیر ،  (4)« .دیامن لیدبت  هنایمرواخ  تردق  نوناک  هب  ار  دوخ  دـنک و  يرادرب  هرهب 

یماظن ياهورین  فعـض  لزلزت و  : » تفگ رتراک  ياه  تسایـس  یـسررب  اـب  لاس 1980 ، رد  اـکیرما  يروهمج  تساـیر  تاـباختنا  رد 
(5)« .تسا نآ  ياهدـمایپ  زا  یکی  قارع  ناریا و  گنج  هک  هدروآ  دوجو  هب  هنایمرواخ  ساـسح  هقطنم ي  رد  یتردـق  ـألخ  اـکیرما ،
هاش و میژر  طوقـس  هجیتن ي  رد  هقطنم  رد  تردـق  نزاوت  ینوگرگد  : » تفگ نتگنـشاو ، تاماقم  زا  لقن  هب  نینچمه ، اـکیرما  ویدار 
هب لیئارسا ، ویدار   (6)« .دـش رجنم  گنج  عوقو  هب  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  زا  قارع  يربهر  تشحو  لـبق و  زا  رت  يوق  یقارع  روهظ 
هاـش طوقـس  جـیاتن  زا  رگید  یکی  قارع  ناریا و  گـنج  : » تسا موهفم  نیمه  بوچراـچ  رد  زمیاـت ، كروـیوین  هماـنزور ي  زا  لـقن 

هناوتشپ ي هب  رظن  اب  درک و  رکذ  هنایمرواخ  رب  يربهر  ار  قارع  فده  زین  اکیرما ، پاچ  لانروژ ، تیرتسا  لاو  همانزور ي   (7)« .تسا
 . (8) .تفگ نخس  ناریا  میژر  ینوگنرس  زا  تیوک ، يدوعس و  ناتسبرع  هژیو  هب  قارع ، زا  سراف  جیلخ  ياهروشک  تیامح 

بوچراچ ساسارب  دـنا ، هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  اه  تیـصخش  نارگلیلحت و  اه ، هناسر  عضاوم  مالعا  اه و  لـیلحت  رد  هک  یمیهاـفم 
نآ للع  گنج و  تیعقاو  كرد  يارب  شالت  هب  هکنآ  زا  شیب  رگید ، ترابع  هب  .دـش  هراشا  اهنآ  هب  رتشیپ  هک  دنتـسه  یکیروئت  ياه 

گنج قابطنا  يرظن و  یمیهافم  هب  رتشیب  دوش ، هجوت 

100 ص :

.1359  / 7 رامشزور 3 /  ص 126 ، نامه ، . 239 - 1

.1359  / 7 رامشزور 3 /  ص 127 ، نامه ، . 240 - 2

.1359  / 7 رامشزور 4 /  ص 147 ، نامه ، . 241 - 3

.1359  / 7 رامشزور 2 /  ص 108 ، نامه ، . 242 - 4

.1359  / 7 رامشزور 5 /  ص 168 ، نامه ، . 243 - 5
.1359  / 7 رامشزور 28 /  ص 496 ، نامه ، . 244 - 6

.1359  / 7 رامشزور 8 /  ص 228 ، نامه ، . 245 - 7
.1359  / 7 رامشزور 10 /  ص 267 ، نامه ، . 246 - 8
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عوقو للع  یـسررب  تایبدا  هک  تسا  نیا  مهم  هلئـسم ي  تاـیرظن ، عضاوم و  نیا  تحـص  نازیم  زا  غراـف  .تسا  هدـش  هتخادرپ  نآ  اـب 
.تسا تایرظن  نیمه  زا  رثأتم  امامت  دریگ  یم  ماجنا  روشک  لخاد  رد  هک  یتاقیقحت  رد  گنج 

قارع میژر  هیرظن ي 

نآ ماـمتا  زا  سپ  گـنج و  لوط  رد  گـنج ، زاـغآ  زا  لـبق  فلتخم ، طیارـش  ریثأـت  تحت  گـنج ، عوقو  هنیمز ي  رد  اـه  یقارع  رظن 
یمالـسا و بـالقنا  هیرظن ي  بوچراـچ  رد  ناوـت  یم  اـه  هرود  نـیا  رد  ار  اـه  یقارع  عـضاوم  عوـمجم  رد   (1) .تسا هدوب  تواـفتم 
رییغت و نوناک  لقث و  زکرم  عقاورد ، .درک  نییبت  قارع ، ناریا و  تابـسانم  رییغت  ناریا و  لـخاد  رد  هقطنم و  حطـس  رد  نآ  ياهدـمایپ 
عضاوم و دـش و  رجنم  اه  یقارع  يارب  يدـیدج  ياـه  تصرف  اهدـیدهت و  روهظ  هب  هک  دوب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  عوقو  تـالوحت ،

.دش ارجا  یهدناماس و  اه  تصرف  زا  يرادرب  هرهب  تادیدهت و  اب  هلباقم  ساسارب  یماظن  یسایس -  تاکرحت 

لاس دنفـسا  رد  ثعب  بزح  هرگنک ي  نیمهن  رد  راب  نیتسخن  گنج ، عوقو  رب  رثؤم  لماوع  هنیمز ي  رد  اه  یقارع  تایرظن  هدـمع ي 
تـالوحت هراـبرد ي  شرازگ  نیا  رد  .درک  شرازگ  ار  نآ  ددـعتم  ياـهزور  یط  دادـغب  ویدار  هک  دـش  هئارا  لـصفم  روـط  هب   1361

یهدــنامرف هـک  تـسا  هدــمآ  قارع ، مـیژر  يارب  نآ  تاـعبت  قارع و  لـخاد  رد  ینیمخ  ماـما  ياـه  تیلاـعف  بــالقنا و  زا  هدــمآرب 
لیلد .دنک  يریگولج  هاش ) هیلع  رب   ) اه تیلاعف  هنوگ  نیا  زا  لیلد  هب 2  تفرگ  میمصت  قارع ] میژر  ] بالقنا

101 ص :

نایب ار  یبلاطم  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب  مادـص  قارع ، اب  اکیرما  نایم  شنت  زاـغآ  لاس 1367 و  رد  گنج  ماـمتا  زا  سپ  . 247 - 1
عوقو زا  ناریا ، اب  طباور  هرابرد ي  لاؤس  کی  هب  خساپ  رد  دوخ  ینارنخس  مامتا  زا  سپ  لاس 1381  رد  يو  دوب ؛ هجوت  لباق  هک  درک 

.درک ذاختا  ار  نیشیپ  عضاوم  نامه  اددجم  یتدم  زا  سپ  مادص  .درک  فسأت  راهظا  نآ  اب  گنج 
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ياه نیمزرس  يریگ  سپزاب  هجیتن  رد  هک  داد  یم  رارق  هاش  میژر  يورایور  ار  قارع  یسایس  ياه  تیلاعف  هنوگ  نیا  هک  دوب  نیا  لوا 
عوضوم نیاربانب ، .تخادنا  یم  قیوعت  هب  دوب ، هدش  هراشا  اهنآ  هب  هتـشذگ  ياه  همانقفاوت  دادرارق 1975 و  رد  هک  ناریا ، زا  ار  قارع 

تـسد زا  ار  برعلا  طـش  زا  یمین  قارع  فرط ، کـی  زا  نوچ  .برعلا  طـش  زا  یمین  تمیق  هب  ینعی  دـش  یم  ماـمت  نارگ  قارع  يارب 
عنام ینیمخ  ماما )  ) ياـه تیلاـعف  هکنیا  مود ، .دوب  هتفرگن  سپزاـب  ناریا  زا  ار  دوخ  ياـه  نیمزرـس  زونه  رگید ، یفرط  زا  دوب و  هداد 

اددجم دنز و  زاب  رـس  دادرارق  دافم  زا  دـناوتب  ات  داد  یم  هاش  تسد  هب  يا  هناهب  دوخ  نیا  و  دـش ، یم  قارع  ناریا و  يراوجمه  نسح 
تیلاعف زا  ینیمخ  ( ماما  ) عضو نیا  اب  .دوب  قارع  هیلع  ینازراـب  هورگ  کـیرحت  اـهنآ  همدـقم  هک  دـنک  تلاـخد  قارع  یلخاد  روما  رد 

رد ار ، هاش  اب  طباور  اه  یقارع  عقاورد  حیضوت ، نیا  ربارب   (1) .دوش جراخ  قارع  زا  هک  تفرگ  میمصت  دیشکن و  تسد  دوخ  یـسایس 
زا هاش  تساوخرد  ربارب  لیلد  نیمه  هب  دـنداد و  یم  حـیجرت  هاـش  طوقـس  ناریا و  رد  بـالقنا  يزوریپ  رب  دادرارق 1975 ، بوچراچ 

.دنک كرت  ار  قارع  دندرک  روبجم  ار  ناشیا  تیاهن  رد  دودحم و  ار  ماما  ياه  تیلاعف  قارع ، میژر 

ات اه  یناریا  هاش ، طوقـس  زا  سپ  دادغب  ویدار  شرازگ  ربارب  .تسا  هلئـسم  موهفم و  دـنچ  رب  یکتم  ناریا  بالقنا  زا  اه  یقارع  لیلحت 
هک دوب  يروشک  نیلوا  قارع  دـندرب و  یم  رـس  هب  یمالـسا  ياـهروشک  رگید  رد  شیاـمزآ  رارکت  موهوم  ياـیؤر  رد  يداـیز  تدـم 
هک تسا  هدوب  انعم  نادـب  اه  یقارع  رظن  زا  لماوع  ریاس  هوعدـلا و  بزح  تیلاعف  شرتسگ  قارع و  لـخاد  تـالوحت   (2) .دش باختنا 

هراب نیا  رد  گنج  زاـغآ  زا  سپ  اـه  لاـس  مادـص   (3) .تسا ناوتاـن  قارع  یبـالقنا  میژر  هک  هدرک  یم  روـصت  ینیمخ  ماـما )  ) میژر
ویدار  (4)« .درک تیلاعف  ام  ماظن  طوقـس  يارب  دومن و  عورـش  ام  هیلع  ار  شیاه  تیلاعف  دوب  سیراپ  رد  هک  یناـمز  زا  ینیمخ  : » تفگ

شقن هب  ناریا  بالقنا  هرابرد ي  دوخ  ياه  لیلحت  زا  یکی  رد  ریهامجلا ، توص 

102 ص :

هرگنک ي نیمهن  شرازگ  حورشم  ص 2 ، ، 1362  / 2  / 24 هژیو ، ياه  شرازگ  هیرشن ي  یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 248 - 1
.1361  / 12  / 9 دادغب ، ویدار  زا  لقن  هب  گنج ،» هرابرد ي  قارع  میژر  ثعب  بزح 

.1361  / 12  / 10 دادغب ، ویدار  زا  لقن  هب  ص 5 ، نامه ، . 249 - 2

.1361  / 12  / 10 دادغب ، ویدار  زا  لقن  هب  ص 5 ، نامه ، . 250 - 3
، یهاگـشناد داهج  يزکرم  رتفد  واف ، ات  واف  زا  قارع  تاغیلبت  یـسررب  يریزو ، تسخن  یناور  تاـغیلبت  تقوم  هناـخریبد ي  . 251 - 4

.1365  / 7  / 1 هروثلا ، یقارع  همانزور ي  زا  لقن  هب  ص 25 ، لاس 1368 ،
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مدرم يرـسارس  تضهن  دـناوتب  هک  دروایب  راک  رـس  ار  یمیژر  هاش  ياج  هب  تساوخ  یم  اکیرما  : » تسا هتفگ  هدرک و  هراـشا  اـکیرما 
هب تمدخ  يارب  ار  ناریا  شقن  یلیمکت  تیلوئـسم  دیدج  میژر  نیا  لاح ، نیع  رد  دنیـشنب و  تردـق  رـس  رب  دـنک و  فرحنم  ار  ناریا 

باختنا تیرومأم  نیا  يارجا  يارب  ار  ینیمخ  هتـسد ي  راد و  اکیرما  روظنم ، نیمه  هب  .دریگب  هدـهع  رب  یللملا  نیب  مسیلایرپما  عفاـنم 
 . (1)« .درک

زا سپ  و  لاـس 1365  رد  اـهنآ  تاراـهظا  هک  یبـیترت  هب  درک ؛ رییغت  اجیردـت  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  هراـبرد ي  اـه  یقارع  عضاوم 
زومرم و يا  هبرجت  ار  بالقنا  لاس 1365  رد  مادص  .تشاد  شحاف  توافت  گنج  زاغآ  ای  لبق  رد  ناشعـضاوم  اب  یتح  واف ، تایلمع 

تـسکش ییاناوت  ناریا  دیدج  هبرجت ي  هک  دـندرک  نامگ  یخرب  دوب و  هلاس  ام 12  بـالقنا  رمع  : » تفگ درک و  یفرعم  یعیبط  ریغ 
رد نارگید  ياه  هبرجت  کیـسالک و  یحطـس  ياه  هسیاقم  تابـساحم و  ساسارب  اهنآ  یبایـشزرا  نیا  .دراد  ار  قارع  میدق  هبرجت ي 

دنمتردـق نآ  تالوحت  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  ربارب  رد  ار  قارع  تیعقوم  مادـص  اـجنیا  رد  تسا  نشور  هک  ناـنچ   (2) !« دوب هقطنم 
میژر یـشاپورف  رطخ  قارع و  رب  بالقنا  راثآ  هرابرد ي  اه  یقارع  نیـشیپ  ياه  لیلحت  فالخرب  تاراهظا ، نیا  .تسا  هدرک  یبایزرا 

نینچمه دـنا ! هدرک  رکذ  ناریا  هب  هلمح  قارع و  ینارگن  تلع  ار  ناریا  زیمآ  کیرحت  عضاوم  هک  تسا  ینارگلیلحت  رگید  ءارآ  نآ و 
هرابرد ي ینانخس  یط  مادص  لاس 1365 ، يد  رد  يالبرک 4  تایلمع  زا  سپ  ناریا و  هب  نیلراف  کم  رفـس  يارجام  ياـشفا  زا  سپ 

ياه نایرج  تسا و  كوکـشم  میژر  نیا  میتفگ ، ادتبا  زا  ام  : » تفگ ناریا  بالقنا  رد  یتسیلایرپما  یتسینویهـص و  ياه  نایرج  شقن 
دنک و داجیا  داسف  هقطنم  رد  ات  دـنتخاس  ناسآ  نآ  يارب  ار  لئاسم  دـندناسر و  تردـق  هب  ناریا  رد  ار  نآ  یتسیلایرپما  یتسینویهص و 

 . (3)« .دنک عیاش  نآ  رد  ار  جرم  جره و  هنتف و  مسیلایرپما ، میکحت  مسینویهص و  ياه  فده  هب  تمدخ  يارب 

103 ص :

داهج تاراشتنا  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  یتاغیلبت ، گـنج  لاـس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یـضترم  . 252 - 1
.1360  / 2  / 31 ریهامجلا ، توص  زا  لقن  هب  ص 79 ، لاس 1372 ، یهاگشناد ،
.1365  / 4  / 26 هروثلا ، همانزور ي  زا  لقن  هب  ص 104 ، ذخأم 110 ، . 253 - 2

.1365  / 10  / 16 ریهامجلا ، توص  زا  لقن  هب  ، 20 ص 21 -  ذخأم 110 ، . 254 - 3
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بالقنا زا  یـشان  تالوحت  بوچراچ  رد  اهنآ  تامادقا  نآ ، زا  سپ  عوقو و  نامز  رد  ناریا  بالقنا  زا  اه  یقارع  ياه  لیلحت  زا  غراف 
دادرارق ساسارب  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  قارع  ناریا و  تابـسانم  بوچراچ  هکنیا  هب  رظن  .دـش  ماجنا  نآ  ياهدـیدهت  اه و  تصرف  و 

ار ماما  نآ  بوچراچ  رد  ادـتبا  اذـل  دـندوب ؛ هدرک  اـضما  ار  دادرارق  یـصاخ  طیارـش  رد  اـه  یقارع  دوب و  هدـش  میظنت  ریازجلا   1975
شیپ تصرف  زا  هدافتـسا  اب  دوجوم ، هنزاوم ي  تالداعم و  رییغت  ساسارب  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  .دـندرک  جارخا  سپـس  دودـحم و 

: تفگ دادرارق  بیوصت  طیارـش  هراـبرد ي  قارع  سلجم  رد  ینانخـس  یط  مادـص  .دـندرک  مادـقا  نآ  وـغل  دادرارق و  رییغت  هب  هدـمآ 
ار قارع  تیعضو  نآ  رد  هک  دوب  یموق  یلم و  یمیمصت  هنامیکح و  هناعاجـش و  میمـصت  کی  دوخ  تقو  رد  سرام 1975 ، دادرارق  »

یبایتسد یگدنزاس و  بالقنا و  دربشیپ  تصرف  داد و  تاجن  درک ، یم  دیدهت  ار  نآ  هدنیآ ي  یگچراپکی و  هک  يدـج ، یتارطخ  زا 
 . (1)« .درک اطعا  ام  تلم  هب  ار  هافر  تفرشیپ و  تردق و  یلاع  حطس  هب 

یلم هناعاجـش و  یمیمـصت  ساسارب  قارع  مادـقا  تسا و  هدوب  یـصاخ  تیعـضو  لـصاح  ریازجلا  دادرارق 1975  حیـضوت ، نـیا  ربارب 
تیعـضو حیـضوت  رد  مادـص  ینارنخـس ، نیمه  رد  .تسا  هدوب  قارع  یگچراپکی  ظفح  نآ  درواتـسد  نیرت  مهم  هک  تفرگ  تروص 
تازیهجت تامهم و  هحلسا و  اب  تسناوت  یمن  ام  تامهم  هحلسا و  هک  دوب  نیا  دربن  رد  ام  یلصا  لکـشم  : » تشاد راهظا  قارع  یماظن 

هدیـسر یکانرطخ  دح  هب  نامز  نآ  رد  ام ، عاضوا  .دـنک  يربارب  درک  یم  تفایرد  مسینویهـص  مسیلایرپما و  زا  ناریا  هک  يدودـحمان 
، تاحیضوت نیا  اب   (2)« .دنام یقاب  بمب  طقف 3  ییاوه  يورین  يارب  هک  يروط  هب  تشاذـگ  نایاپ  هب  ور  ام  تاـمهم  تازیهجت و  .دوب 
ار نآ  اریز  میدرک ؛ تقفاوم  راـکتبا  نیا  اـب  : » دـنک یم  فیرعت  نینچ  قارع  ناریا و  ناـیم  يرگیجناـیم  يارب  ار  ریازجلا  مادـقا  مادـص 

میژر یتقو  هک  دراد  ربرد  ار  انعم  نیا  وا  نخس   (3)« .میتسناد یم  قارع  تینما  تاجن  يارب  یتصرف 

104 ص :

ینارنخس ص 226 ، مود ، دـلج  ناتـسمز 69 ، تمواقم ، هسامح ي  اوق ، لک  یهدـنامرف  داتـس  تاغیلبت  یگنهرف و  تنواعم  . 255 - 1
.1359  / 6  / 26 قارع ، سلجم  رد  مادص 

.نامه . 256 - 2
.نامه . 257 - 3
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یـسایس لح  هار  دـید ؛ هرطاخم  رد  ار  دوخ  یگچراپکی  تینما و  دـنک و  لح  یماظن  قیرط  زا  ناریا  اب  ار  دوخ  لئاسم  تسناوتن  قارع 
اریز تشادـن ؛ ریازجلا  دادرارق 1975  تیاعر  رب  يدـهعت  رگید  قارع  ناریا ، رد  بـالقنا  عوقو  اـب  تیعـضو  رییغت  اـب  اـما  .دـیزگرب  ار 

1359  / 4 خـیرات 31 /  رد  هسایـسلا  یتیوک  همانزور ي  اب  هبحاصم  رد  مادـص  ساسا  نیمه  رب  .دوب  هدرک  رییغت  قارع  دوس  هب  طیارش 
: تفگ

لاس 1975، سرام  زا  سپ  ام  .میا  هدرک  مهارف  دوخ  هدش ي  لاغشا  هریزج  يریگ 3  سپزاب  يارب  ار  یفاک  یماظن  يورین  ام  نونکا  »
گنج رد  يریگرد  زا  سپ  و  لاس ، تدم 7  یط  نونکات  نامز  نآ  زا  هکلب  میا ؛ هدش  یتسس  توخر و  راچد  هن  میا  هدرک  توکس  هن 

 . (1)« .میا هداد  شیازفا  ار  دوخ  يداصتقا  یماظن و  تردق  ناوت و  هاش ، اب  یشیاسرف 

؛ دنتشاد یصاخ  لیلحت  ناریا  تیعضو  هرابرد ي  دندرک  یم  یبایزرا  دوخ  دوس  هب  ار  عاضوا  بالقنا ، رثا  رب  هک ، یلاح  رد  اه  یقارع 
: تشون لاس 1980  هم  رد 15  نطولا  هلجم  رد  يا  هلاقم  یط  زیزع  قراط  نامز  نامه  هک  نانچ 

: تسا نینچ  درذگ  یم  نایامرفمکح  نیا  هیاس  رد  هک  ناریا  عاضوا  هتسجرب ي  مئالع  »

یماظن ياهورین  تتشت   - 1

تبـسن یتاماهتا  رگیدکی  هب  اهنآ  زا  مادکره  هک  یبهذم  یـسایس و  ناربهر  نایم  فالتخا  دوجو  يریگ و  میمـصت  زکارم  ددـعت   - 2
.دنهد یم 

.اهنآ تالکشم  لح  ییاناوت  مدع  مکاح و  ناربهر  اه و  تیلقا  نایم  ياه  شکمشک   - 3

.ینماان جرم و  جره و  دوجو   - 4

.رازاب رد  ییاذغ  داوم  زا  يرایسب  دوبن  يراکیب و  شیازفا  يداصتقا ، لزلزت  يدیلوت ، ياه  هناخراک  فقوت   - 5

 . (2)« .ناهج هقطنم و  ياهروشک  اب  طباور  یگتفشآ   - 6

105 ص :

، نارهت گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  ینالوط ، گنج  رد  رهشمرخ  یعخن ، يداه  نایدورد و  دمحم  يراصنا ، يدهم  . 258 - 1
ص 97. ، 1375

ص 23. دادرخ 1373 ، گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  رهشمرخ ، ات  رهش  نینوخ  زا  نایدورد ، دمحم  . 259 - 2
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بوچراـچ رد  دادـغب  وـیدار  هک  یبـیترت  هب  دنتـسناد ؛ یم   (1) ریذـپان بانتجا  ار  گـنج  عوقو  اـه  یقارع  تاحیـضوت ، نیا  ساـسارب 
زا يریگولج  ناکما  ایآ  هک  تسا  نیا  دـیایب  شیپ  اجنیا  رد  تسا  نکمم  هک  یـشسرپ  : » تفگ ثعب  بزح  هرگنک ي  نیمهن  شرازگ 
هک تسا  هتفهن  عوضوم  دـنچ  رد  اه  یقارع  رظن  زا  رما  نیا  لیالد  .دوب » دـهاوخ  یفنم  باوج  نامگ  یب  تشاد ؟ دوجو  گنج  زاـغآ 

ینارنخس رد  مادص   (2) .دوش یم  لماش  ار  يزرم  تازواجت  یلخاد و  يراـکبارخ  نینچمه  یناریا و  یتاـغیلبت  تامادـقا  اـهنآ ، نیلوا 
يو  (3) .درک هراشا  قارع  تلود  هیلع  اهنآ  دـصق  ناریا و  رد  ینازراـب  نارـسپ  روضح  هب  ریازجلا ، دادرارق 1975  وغل  ماـگنه  هب  دوخ 
رگا یتـح  دـندقتعم  اـه  یقارع  عوـمجم  رد   (4) .درک هراـشا  قارع  تقو  هجراـخ  ریزو  هـیلع  دـصقءوس  هـب  رگید  ياـج  رد  نـینچمه 

کیلش لاس 1980 و  ربماتپس  زور 4  رد  ناریا  میقتـسم  زواجت  دوب ؛ یم  لمحت  لباق  اهنآ  تامادـقا  ریاـس  ناریا و  یتاـغیلبت  تـالمح 
یمادقا نینچ  ربارب  رد  توکـس  دوب و  گنج  مالعا  هباثم ي  هب  هناختفن ، هیطابرز و  یلدنم ، نیقناخ ، ياهرهـش  هب  نیگنـس  هناخپوت ي 

ناریا هناخپوت ي  لثم  هب  هلباقم  اب  تفرگ  میمـصت  قارع  يربهر  اذل  دوب و  قارع  كاخ  لخاد  هب  گنج  ندناشک  شریذـپ و  ینعم  هب 
هقطنم ي يدازآ  یتیرومأم  نینچ  ماجنا  یلو  دشاب ؛ هتـشادن  قارع  يزرم  ياهرهـش  هب  یـسرتسد  رگید  هک  دنارب  بقع  هب  ییاج  ات  ار 

دوجو هار  اـهنت 2  قارع  ناربـهر  ربارب  رد  هک  تسا  هدـمآ  شرازگ  نیمه  زا  يرگید  ياـج  رد   (5) .درک یم  باـجیا  ار  سوقلا  نیز 
 . (6) .ینیمخ ماما )  ) ياه همانرب  هب  ندش  میلست  ای  نمشد ، تازواجت  زا  يریگولج  تمواقم و  تشاد :

106 ص :

زا قارع  هدافتسا  گنج و  عورش  هیجوت  رد  للم  نامزاس  لک  ریبد  هب  يا  همان  رد  قارع  تقو  هجراخ  ریزو  يدامح  نودعس  . 260 - 1
چیه دوخ  يزرم  تامادقا  اب  ناریا  تلود  اما  دشاب ؛ هتشادن  يدروخرب  ناریا  اب  ات  درک  رایسب  یعـس  قارع  هک  تسا  هتـشون  روز ، رازبا 

موجه مراهچ : باتک  قارع ، ناریا و  گنج  رامـشزور  اتکی ، نیـسح  يراصنا و  يدهم   ) .تشاذگن یقاب  قارع  يارب  گنت  زج  یهار 
(. ص 104 ، 1375 مود ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  يرسارس ،

.1361  / 12  / 11 دادغب ، ویدار  زا  لقن  هب  ص 9 ، ذخأم 107 ، . 261 - 2
، نارهت داتس ، یهدنامرف و  هدکـشناد ي  تالاقم ، هعومجم  باتک  یلیمحت ،» گنج  زورب  لماوع  للع و  ، » يدمحم رهچونم  . 262 - 3

.1363  / 4  / 20 مادص ، نانخس  زا  لقن  هب  ، 20 ص 21 -  رویرهش 1373 ،
.نامه . 263 - 4

.1361  / 12  / 11 دادغب ، ویدار  زا  لقن  هب  ص 9 ، ذخأم 107 ، . 264 - 5
.1361  / 12  / 10 دادغب ، ویدار  زا  لقن  هب  ، 8 ص 9 -  ذخأم 107 ، . 265 - 6
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ياهورین هب  تفرگ  میمـصت  يربهر  يا  هسلج  رد  لاس 1980  ربماسد  مشـش  زور  رد  دنا  هتـشاد  راهظا  اه  یقارع  بلاطم ، نیمه  وریپ 
سوقلا نیز  هقطنم ي  هب  قارع  حلـسم  ياهورین  لاس  نامه  ربماتپـس  متفه  زور  دهدب و  ار  سوقلا  نیز  يدازآ  روتـسد  ینهیم  حلـسم 

 . (1) .دندرب هلمح 

يارب رویرهش 59 )  31  ) ربماتپس 1980 خـیرات 22  ربارب  رد  دنتـسه  مهتم  گنج  زاغآ  ناریا و  هب  زواجت  هب  هکنیا  لـیلد  هب  اـه  یقارع 
دننک یم  هیجوت  ریازجلا  دادرارق 1975  بوچراچ  رد  ار  سوقلا  نیز  يزاسدازآ  دننک و  یم  دیکأت  ربماتپس  خیرات 4  رب  گنج ، زاغآ 

يربهر ياروش  هک  بیترت  نیا  هب  دننک  یم  دیکأت   (2) يریگشیپ یقوقح  موهفم  رب  ناریا  هب  يرسارس  هلمح ي  تلع  حیـضوت  يارب  و 
میژر هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  اروش  یماظن  قیقد  رایسب  یبایـشزرا  ساسارب  داد و  لیکـشت  يا  هسلج  لاس 1980  ربماتپس  رد 21  قارع 

يا هلمح  يارب  ار  دوخ  ناریا 

107 ص :

.1361  / 12  / 11 دادغب ، ویدار  زا  لقن  هب  ، 10 ص 11 -  ذخأم 107 ، . 266 - 1
: تسا هتـشون  هناریگـشیپ » لمع   » موهفم بوچراچ  رد  قارع  زواجت  هیجوت  رد  اکیرما ، میقم  لصالا  یقارع  يرودخ ، دیجم  . 267 - 2

قبط دوب  انب  هک  دـش  نیمز  هعطق  دادرتسا 3  راتـساوخ  قارع  تموکح  ناریا ، رد  دیدج  تموکح  رارقتـسا  بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  »
ياه تیلاعف  هب  ضوع  رد  دززابرـس و  رما  نیا  يارجا  زا  ناریا  یبـالقنا  تموکح  نکیل  دوش ؛ هداد  سپ  روشک  نآ  هب  دادرارق 1975 
یمن راک  هب  تسد  اسأر  دوخ  دوش و  لسوتم  تینما  ياروش  هب  قارع  هک  دوب  بسانم  هتبلا ، .دیزرو  تردابم  قارع  رد  يا  هناراکبارخ 

گنهرف رد  كدنا  كدنا  نونکات  هک  تسا  یلمع  هناریگشیپ ، لمع  موهفم  تسا و  هدوب  هناریگشیپ  لمع  یعون  قارع  مادقا  نیا  .دش 
يوس زا  موهفم  نیا  زونه  هک  دنچ  ره  .دنا  هتخانـش  تیمـسر  هب  ار  نآ  نانادـقوقح  زا  يرایـسب  هدـش و  زاب  شیاج  یللملا  نیب  قوقح 

یبالقنا تموکح  ینیمخ و  هللا  تیآ  نیا  لصا  رد  : » تسا هدرک  هفاضا  سپـس  يو  .تسا » هدـشن  هتخانـش  تیمـسر  هب  لـلم  ناـمزاس 
هک داد  رارق  یتیعقوم  رد  ار  قارع  تموکح  یلمع ، تاکیرحت  هب  مادـقا  اب  بالقنا و  رودـص  موهفم  هب  لسوت  اـب  هک  تسا  هدوب  ناریا 

يرازگربخ قارع ،» ناریا و  هعزانم  بقاوع  اه و  هشیر  جیلخ ، گنج   » هلاقم ي  ) .دنزب مادـقا  هب  تسد  دوخ  زا  عافد  يارب  دـش  ریزگان 
(. 1368  / 2  / 11 یمالسا ، يروهمج 
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يارب اذـل  دزاـس ؛ یم  هداـمآ  نآ  ییاوـه  يورین  ياـه  هاـگیاپ  قارع و  یتاـیح  تاسیـسأت  نیمزرـس و  رب  اوـه  نـیمز و  زا  هبناـج  هـمه 
ذاختا ینیعم  قطانم  لاغـشا  یماظن و  زکارم  هب  هبناج  همه  هلمح ي  رب  ار  دوخ  یخیرات  میمـصت  يربهر  ياروش  بانتجا  يریگـشیپ و 

 . (1): دنک نیمأت  ار  ریز  ياه  فده  دناوتب  ات  درک 

ناریا میژر  یماظن  تازواـجت  ربارب  رد  یقارع  ياهرهـش  اـه و  نیمزرـس  زا  دـنک و  رود  قارع  نیمزرـس  زا  ار  دربن  ياـه  نادـیم   - 1»
.دیامن تظفاحم  نآ  ياه  هناخپوت  اصوصخم 

ياه ینیب  شیپ  يزاـسدوبان  نینچمه  زواـجت و  هنوگره  تسکـش  رب  قارع  ییاـناوت  قارع و  تردـق  زا  ار  ناریا  رب  مکاـح  میژر   - 2
.درک یم  قیوشت  قارع  كاخ  هب  زواجت  رب  ار  ناریا  هک  ییاه  ینیب  شیپ  .دزاس  هاگآ  ناهج  ياهروشک  برع و  ناهج 

دوـخ كاـخ  بآ و  رد  ار  قارع  تیمکاـح  درادرب ؛ تسد  هقطنم  قارع و  رد  یبـلط  هعـسوت  زا  اـت  دزاـس  روـبجم  ار  ناریا  مـیژر   - 3
ياه فده  هک  دسرب  یقفاوت  هب  دهد و  همتاخ  ار  همصاخم  دنکن ؛ تلاخد  هقطنم  ياهروشک  قارع و  یلخاد  روما  رد  درمـش ؛ مرتحم 

 . (2)« .دنک نیمأت  ار  روکذم 

رد هـک  ریازجلا ، سرام 1975  دادرارق  فـالخرب  هک  دـندوب  يدـیدج  قفاوت  هب  یباـیتسد  لاـبند  هب  اـه  یقارع  عقاورد  بیترت ، نیا  هب 
نیمأت ار  روشک  نآ  عفانم  تاـیرظن و  دوش و  میظنت  ناریا  رب  قارع  يرترب  ساـسارب  دوب ، هدـش  لـیمحت  قارع  رب  ناریا  يرترب  طـیارش 
نودب هک  دندوب  رواب  نیا  رب  دندرک و  باختنا  ار  یماظن  لح  هار  ناریا  رب  دوخ  يرترب  لیمحت  يارب  اه  یقارع  رگید ، ترابع  هب  .دنک 

.داهن اپ  ریز  ار  ریازجلا  دادرارق 1975  ناوت  یمن  یماظن ، يرترب 

هب انب  قارع  فادها  هک  دهد  یم  ناشن  رتشیب  دندرک  نایب  گنج  فده  هرابرد ي  اهدعب  قارع  میژر  نالوئسم  هک  یمیهافم  زا  یخرب 
هب قارع  شترا  يرـسارس  زواجت  اب  نامزمه  لاثم ، ناونع  هب  .دش  یم  لابند  یحارط و  عیـسو  یفیط  رد  یجیردت ، روط  هب  تیعـضو و 

رد قارع  بالقنا  یهدنامرف  ياروش  هیعالطا ي  رد  ناریا ،

108 ص :
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، قارع یقرش  ياهزرم  رد  ار ، ام  هدش ي  لاغشا  ياه  نیمزرـس  ام  حلـسم  ياهورین  هکنیا  زا  دعب  : » تسا هدمآ   1359  / 6 خیرات 31 / 
رگا یلو  تفر ؛ میهاوخ  نوریب  ناریا  یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  زا  ام  ...داتفا  قارع  ياهورین  تسد  هب  برعلا  طش  لرتنک  دندرک و  دازآ 

میهاوخ رارق  دوخ  لاغـشا  تحت  نانچمه  ار  نآ  میـشاب  اه  نیمزرـس  نیا  رد  هک  دنک  اضتقا  نامدوخ  شترا  یتینما  یماظن و  کیتکات 
 . (1)« .داد

دوب و ریازجلا  دادرارق 1975  وغل  زا  رتارف  روشک  نیا  فادها  عقاورد  قارع ، بالقنا  یهدـنامرف  ياروش  هیعالطا ي  تاجردـنم  ربارب 
هتفگ زین  قارع  یجراخ  طباور  سیئر  هک  نانچ  .تسا  هدوب  رظندروم  زین  ناریا  ياهرهـش  يزرم و  قطانم  زا  یـشخب  ظـفح  لاغـشا و 

ینوگنرـس زا  زین  قارع  حلـسم  ياهورین  هدنامرف ي   (2)« .تسا هدرک  زاـغآ  ناریا  هیلع  ار  شخب  يدازآ  یگنج  نوـنکا  قارع  : » تسا
رودـص يارب  ناریا  فادـها  هراـبرد ي  ناریا ، هب  قارع  زواـجت  هیجوـت  رد  قارع ، عاـفد  ریزو  نـینچمه ، .تـفگ  نخـس  ناریا  تـلود 

ار یمالسا  بالقنا  دنا  هتساوخ  ناریا  ناربهر  هتشذگ ، هام  فرظ 18   » هک تسا  هتشاد  راهظا  هقطنم  ياهروشک  قارع و  هب   (3) بالقنا
دندوب هتـساوخ  قارع  مدرم  زا  نینچمه  سراف و  جیلخ  ياهروشک  رگید  رد  هعیـش  ناناملـسم  زا  دـننک و  رداص  زین  اهروشک  رگید  هب 

نویزیولت رد  ناریا ، اب  قارع  گنج  درگلاس  تبـسانم  هب  زیزع ، قراط  اهدـعب   (4)« .دنرادرب شروش  هب  رـس  ناشیاه  تموکح  هیلع  هک 
هراشا مهم  يا  هتکن  هب  قارع ، ناریا و  گنج  هب  یجراخ  ياه  تردـق  درکیور  رد  نآ  ریثأت  یمالـسا و  بالقنا  هلئـسم ي  هب  بابـشلا 

قارع تسکش  يوزرآ  یفرط  زا  قارع ، ناریا و  هلاس ي  گنج 8  رد  قارع  نانمشد  : » تفگ وا  .درک 

109 ص :

ص 63. ذخأم 92 ، . 270 - 1
.1359  / 7 رامشزور 1 /  ص 82 ، ذخأم 92 ، . 271 - 2

هب دـهاوخ  یم  روـشک  نیا  : » تـفگ تـسپ  نتگنـشاو  هـب  يا  هبحاـصم  یط  قارع ، تـقو  هجراـخ  ریزو  يداـمح ، نودعـس  . 272 - 3
تاعوبطم تیاور  هب  زواجت  دانـسا   ) .دهد نایاپ  دنک ، یم  دیدهت  ار  سراف  جـیلخ  برع  لود  ناریا ، يوس  زا  هک  یبالقنا ، تادـیدهت 

(. 1359  / 7  / 28 تسپ ، نتگنشاو  ص 12 ، ، 1373 نارهت ، سدقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح  داینب  یجراخ ،
.1359  / 7 رامشزور 4 /  ص 144 ، نامه ، . 273 - 4
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، زیزع قراط  حیضوت   (1)« .دنک ادیپ  هار  یللملا  نیب  ياهزرم  زا  جراخ  هب  ناریا  دنتساوخ  یمن  یفرط  زا  دنتـشاد و  ار  ناریا  يزوریپ  و 
رد تشاد  شقن  گنج  عوقو  رد  هک  هنوگ  ناـمه  نآ  لرتنک  راـهم و  یمالـسا و  بـالقنا  اـب  هلباـقم  قطنم  هک  تساـنعم  نیا  رب  رظاـن 

هیلع قارع و  زا  تیامح  رد  ار  اهنآ  راتفر  گنج و  هب  یجراـخ  ياـه  تردـق  درکیور  لوصا و  عقاورد  تشاد و  ریثأـت  زین  نآ  موادـت 
.درک یم  هیجوت  ناریا 

شرازگ نیا  رد  .دـندرک  هراشا  نآ  هب  ثعب  بزح  مهن  هرگنک ي  رد  اه  یقارع  هک  دوب  يرگید  هلئـسم ي  گـنج ، هنماد ي  شرتسگ 
: تسا هدش  صخشم  ریز  حرش  هب  نیسح  مادص  قیفر  لاس 1980  ربماتپس  ینارنخس 17  یلصا  تاکن 

قارع ياهرهـش  هیلع  نایناریا  هک  يا  هنانمـشد  تازواجت  هب  ییوگباوج  رد  قارع  بناج  زا  یماظن  ياـهدروخ  دز و  تیدودـحم   - 1
ياهورین زور  نآ  ات  . ) دادرارق 1975 ریظن  یللملا ، نیب  ياهدادرارق  رد  روکذـم  یقارع  ياه  نیمزرـس  يریگ  سپزاب  دـنداد و  ماجنا 

( .دندوب هدرکن  ضرعت  ناریا  ياه  نیمزرس  زا  بجو  کی  هب  یتح  قارع 

.دوب هدش  لیمحت  قارع  هب  لاس 1975  رد  ییانثتسا  یعاضوا  رد  هک  برعلا ، طش  رد  قارع  یخیرات  قح  دادرتسا   - 2

 . (2) .ناریا اب  يراوجمه  نسح  طباور  يرارقرب  رد  قارع  تبغر  دیکأت   - 3

رد دندوب  هتفگ  نخس  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  تلود  يزادنارب  هلمج  زا  یفلتخم ، فادها  زا  ناریا  هب  زواجت  رد  اه  یقارع  هکنیا  اب 
رد لاس 1980  ربماتپس  رد 17  مادص  نانخـس  هب  ار  نآ  لیلد  دوب و  دودحم  گنج  لابند  هب  قارع  هک  تسا  هدش  دیکأت  شرازگ ، نیا 

.درک مالعا  ار  ریازجلا  دادرارق 1975  وغل  قارع  میژر  نآ  یط  هک  دهد  یم  عاجرا  قارع  سلجم 

لاس رخاوا  رد  قارع  ثعب  بزح  مهن  هرگنک ي  رد  یلاغشا ، ياه  نیمزرس  زا  نآ  ینیشن  بقع  قارع و  تسکش  بقاعتم  عضاوم ، نیا 
يرازگرب تیعقوم  عقاورد ، .دش  مالعا  نآ  موادت  گنج و  زاغآ  زا  قارع  تیلوئسم  بلس  روظنم  هب  ، 1361

110 ص :

اب قارع ) نیـشیپ  هجراخ ي  ریزو   ) زیزع قراـط  هبحاـصم  ، 1380  / 5  / 17 هژیو ، سکلت  یمالـسا ، يروهمج  يرازگربـخ  . 274 - 1
.قارع بابشلا  نویزیولت 
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.دش تبحص  گنج  هناتسآ ي  رد  ناریا  ییایرد  ییاوه و  يرترب  زا  هرگنک  نیا  رد  هک  نانچ  تشاد ؛ رثا  اه  یقارع  هاگدید  رب  هرگنک 
ياهورین رد  ینف  روما  تاودا و  تهج  زا  ناریا  ياهورین  هک  دوب  راکـشآ  یبوخ  هب  گنج ، عورـش  نامز  رد  هک  دنتـشاد  مـالعا  اـهنآ 
تاراهظا نیا  هک  تسا  حضاو   (1) .دوب رترب  ناریا  زا  یهرز  ياهورین  ظاحل  زا  اهنت  قارع  دنتشاد و  یـشیپ  قارع  رب  ییایرد  ییاوه و 

ناریا یماظن  ياهورین  تتـشت  فعـض و  زا  رت ، شیپ  اه  یقارع  هکنآ  لاح  .تسا  هدوب  قارع  هیلوا ي  ياه  یماـکان  هیجوت  يارب  رتشیب 
، ناریا شترا  ياهورین  دنتـشاد  راهظا  گنج  يارب  ناریا  شترا  تالیامت  هرابرد ي  اه  یقارع  نانخـس ، نیمه  وریپ  .دنتفگ  یم  نخس 

يارب ییالط  یتصرف  ار  قارع  اب  دروخرب  دندوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تردـق  شزرا و  رگید  ینیمخ  ماما )  ) میژر قوفت  زا  سپ  هک 
یتح  (2) .دنریگب تسد  رد  هرابود  ار  تردق  دنناوتب  نآ  قیرط  زا  هدنیآ  رد  دـیاش  ات  دـندرک  یقلت  دوخ  رابتعا  ذوفن و  ددـجم  بسک 
ربارب اـه  یقارع  دـسر  یم  رظن  هب  دراد ؟ ییاـنعم  هچ  نآ  ناـیب  دـندنارورپ  یم  رـس  رد  ار  یتاروصت  نینچ  ناریا  شترا  ياـهورین  رگا 
شالت هیجوت  يارب  لیلد ، نیمه  هب  دـندرک و  یمن  ینیب  شیپ  ار  یتمواقم  هنوگ  چـیه  ناریا ، شترا  هرابرد ي  دوخ  هیلوا ي  تاروصت 

.دنا هتفرگ  هرهب  یعامتجا  یسایس -  موهفم  نیا  زا  قارع ، شترا  تازواجت  ربارب  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  ياه 

دندـقتعم اهنآ  .تسا  هجوت  نایاش  هرگنک  رد  اـه  یقارع  عضاوم  زین ، گـنج  عوقو  رد  نیـشیپ )  ) يوروش اـکیرما و  شقن  هنیمز ي  رد 
زا تیامح  دـندرک و  یم  لمع  هقطنم  رد  دوخ  کیژتارتسا  عفانم  بوچراچ  رد  اـه  سور  گـنج ، حـیبقت  يرهاـظ  عضاوم  فـالخرب 
اب يراکمه  هب  ار  تسینومک  بزح  اه ، یقارع  یتح  .تسا  هدوب  اه  شالت  نیا  زا  یشخب  ثعب  بزح  فیعضت  يارب  تسینومک  بزح 
اب ات  دـندرک  یم  ینیب  شیپ  اه  ییاکیرما  هک  دنتـسه  رظن  نیا  رب  اه  یقارع  زین ، اـکیرما  هراـبرد ي   (3)! دننک یم  مهتم  هوعدـلا  بزح 

تسد هب  ناریا  رد  دوخ  تردق  ددجم  بسک  يارب  تدمزارد  بسانم و  یتیعقوم  دنناوتب  ناریا  اب  قارع  يریگرد 

111 ص :

.1361  / 12  / 13، دادغب ویدار  زا  لقن  هب  ص 15 ، ذخأم 107 ، . 276 - 1
.1361  / 12  / 10 دادغب ، ویدار  زا  لقن  هب  ص 5 ، ذخأم 107 ، . 277 - 2
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گنج کی  اب  نآ  يریگرد  قارع و  فیعـضت  اکیرما  رگید ، يوس  زا  .دوب  هدـش  لزلزتم  هاـش  میژر  طوقـس  اـب  هک  یتردـق  .دـنروایب 
يرامعتسا عفانم  يژتارتسا و  زا  یئزج  دماجنیب ، هقطنم  تسایـس  رد  ریثأت  تیلاعف و  زا  روشک  نیا  يرادزاب  هب  هک  ینالوط ، یـشیاسرف 

 . (1) .دوب اکیرما 

ناریا یمالسا  يروهمج  هیرظن ي 

ناریا یمالسا  يروهمج  نالوئسم  ریاس  ینیمخ و  ماما  راکـشآ  یمـسر و  عضاوم  رب  هیکت  اب  ناریا ، هاگدید  یـسررب  هب  شخب  نیا  رد 
.دش دهاوخ  مامتها 

مود و یناهج  گنج  هبرجت ي  زا  رثأتم  رتشیب  ریخا  نرق  مین  رد  ناریا  هعماج ي  رد  نآ  ياهدمایپ  گنج و  موهفم  زا  یمومع  كاردا 
گنج .تشاد  یپ  رد  ار  یعامتجا  یـسایس -  یتاـبث  یب  داـسف و  رقف ، تسکـش ، هک  تسا  هدوب  لاس 1320  رویرهش  رد  ناریا  لاغـشا 

یگتـسباو روشک و  یـسایس  طاطحنا  نارود  زاغآ  ناریا و  یخیرات  ریقحت  رد  نآ  ياهدـمایپ  راـجاق و  نارود  رد  سور  ناریا و  ياـه 
ینهذ و یگدامآ  زا  ناریا  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  عقاورد ، .تسا  هدـنام  یقاـب  ناریا  هعماـج ي  هرطاـخ ي  نهذ و  رد  نآ 
بالقنا و دـنیارف  هرابرد ي  هغدـغد  ینارگن و  نآ  یـساسا  هلئـسم ي  هکلب  دوبن ؛ رادروخرب  گنج  اب  هلباقم  يارب  مزال  ناوت  یناور و 

تیهام دـیدج و  راتخاس  رارقتـسا  يارب  ییاج  هباج  زاغآ  یهاشنهاش ، ماظن  یـسایس  راتخاس  یـشاپورف  .دوب  یمالـسا  يروهمج  ماظن 
یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  هعماج  ياه  شلاچ  نیرت  يداینب  زا  یکی  نآ  ياهورین  بیکرت  تفاـب و  نینچمه  ماـظن و  نیا 

هراـبرد ینارگن  یتیعـضو ، نینچ  رتـسب  رد  .دوـب  هدـش  زکرمتم  هلئـسم  نـیا  رب  یلمع  يرکف و  تامادـقا  اـه و  شـالت  هـیلک ي  دوـب و 
یلخاد و یطیحم  تاکرحت  هرابرد ي  ار  يدایز  اتبـسن  تیـساسح  روشک ، جراخ  لخاد و  رد  ماظن  بالقنا و  هدـننکدیدهت  ياهرطخ 

وریپ اتدمع ، هک  دوب  هتخیگنارب  یجراخ 

112 ص :
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: تسا هتفگ  ینیمخ  دمحا  دیس  موحرم  هنیمز  نیا  رد  .دوب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ياه  ینارگن 

یلئاسم زا  یکی  دنتـشاد  فیرـشت  سیراپ  رد  ماما  هک  ینامز  نامه  ینعی  دوب ، شیپ  رد  یمالـسا  بالقنا  ناـیرج  یتقو  یلک  روط  هب  »
یم مه  لامتحا  میدز  یم  سدح  دنک ...؟ یم  دیدهت  ار  نآ  یتارطخ  هچ  دوش  زوریپ  بالقنا  رگا  هک  دوب  نیا  دـش  یم  ینیب  شیپ  هک 

 . (1)« .دنتفیب هار  بالقنا  هیلع  یگنج  هک  میداد 

هناگادج هلحرم ي  رد 2  لاس 1361  رد  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  یمالسا ، ياروش  سلجم  تقو  سیئر  یناجنسفر ، یمـشاه  ياقآ 
بیترت نیا  هب  اکیرما  ياه  تسایـس  بوچراچ  رد  ار  گنج  عوقو  ناـشیا  .درک  هراـشا  گـنج  يارب  قارع  یلبق  یگداـمآ  عوضوم  هب 

فرط زا  هک  هدوب  نیمه  یکی  ناریا ، زا  هاش  نتفر  ضرف  رد  اـه ، ییاـکیرما  ینعی  اـم ، نانمـشد  يژتارتسا  ـالوصا  : » هک درک  یباـیزرا 
 . (2)« .درک قارع  ار  راک  نیا  میدید  هک  دننکب  ناریا  هب  يا  هدرتسگ  هلمح  هیاسمه  روشک  کی 

ياهزور نامه  رد  گنج  هشقن ي  دـشن  عورـش  همدـقم  هقباس و  نودـب  گنج  نیا  : » هک درک  هراشا  عوضوم  نیمه  هب  اددـجم  ناشیا 
یحرط نینچ  يوق  لامتحا  هب  یلو ) ،) هن مه  دیاش  .دوب  هدـش  هتخیر  هاش  نامز  رد  اکیرما  ياه  حرط  رد  دـیاش  بالقنا و  يزوریپ  لوا 

ياهروشک اه و  ییاکیرما  شقن  هب  هراشا  اب  یلیلحت  یط  اهدعب  زین  هجراخ ، تقو  ریزو  یتیالو ، رتکد   (3)« .تسا هتشاد  دوجو  لبق  زا 
 . (4)« .دنک یم  یلبق  كرادت  هیهت و  کی  زا  تیاکح  نئارق ، همه ي  : » تفگ گنج  زاغآ  هب  قارع  بیغرت  رد  هقطنم  برع 

یخرب عوقو  لامتحا  روصت  قارع ، رد  تماـقا  لـیلد  هب  مادـص ، صخـش  ثعب و  بزح  زا  ینیمخ  ماـما  یـصخش  هبرجت ي  تشادرب و 
مادـص نانخـس  شخپ  زا  سپ  ناشیا  .دوب  هدرک  داجیا  ماما  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  بالقنا و  يارب  قارع  بناج  زا  ار  تارطاخم 

: دندومرف ناریا  هب  هلمح  يارب  لاس 1359  رویرهش  رد 31 

113 ص :

 / 1  / 14 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي  نارادساپ ، هاپس  تاعوبطم  روما  رتفد  اب  ینیمخ  دمحا  دیـس  هدشن  رـشتنم  هبحاصم  . 280 - 1
.1374

راهب لاس 1361 ، هعمج ي  زامن  ياه  هبطخ  یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  يراـکمه  اـب  فراـعم  رـشن  رتفد  . 281 - 2
(. 1361  / 2  / 3 مود ، هبطخ ي  )138 ص 139 -  مود ، دلج  راهب 1376 ، ، 138 ص 139 -  مود ، دلج  ، 1376

(. 1361  / 7  / 2 مود ، هبطخ ي  ص 63 ) موس ، دلج  نامه ، . 282 - 3
ناتسمز 1377. ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  لوا  هکبش  شتآ »، هداجس ي   » ینویزیولت همانرب ي  طبض  . 283 - 4
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« .مدینش ار  مدآ  نیا  سوحنم  يادص  نم  »

: دندرک هفاضا  سپس  و 

ار اه  نیا  قارع  مدرم  درک ، ریفکت  ار  اهنآ  درک و  میرحت  میکح  ياقآ  موحرم  دـمآ و  راک  يور  یکارتشا  تموکح  نیا  هک  یلوا  زا  »
 . (1)« .دنا هدش  ییاسانش  اه  نیا  دنا  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  زا  مه  دعب  دنا و  هتخانش 

یکانرطخ مدآ  نیا  هک  صاخـشا  هب  متفگ  دمآ  راک  يور  صخـش  نیا  هک  یلوا  زا  نم  : » دنتفگ مادص  هرابرد  يرگید  ياج  رد  ماما 
تسا يداحلا  شکلسم  مه ، نیسح  مادص   (3) .تسا رتدب  قلفع  لشیم )  ) زا دوشبزاب  شتسد  هتـساوخن  يادخ  هچنانچ  رگا   (2) .تسا

 . (4)« .تسا دحلم  شدوخ  و 

دوجو روشک  نایم 2  نیا  زا  شیپ  هک  یلئاسم  درک و  رییغت  شوختسد  ار  قارع  ناریا و  تابـسانم  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
تـسایس دیدج ، ياه  تصرف  تادیدهت و  زا  یبایزرا  ساسارب  اه  یقارع  نینچمه  .دش  حرط  يدـیدج  ياه  بلاق  رد  اددـجم  تشاد 
تـشادن ناریا  رد  دوجوم  ياه  تموکح  راتفر  هب  یطابترا  گنج  عورـش  هک  تسا  دـقتعم  یتیالو  ياـقآ  .دـنداد  رییغت  ار  دوخ  ياـه 

خساپ رد  یمشاه  ياقآ   (5) .دنتشادن لوبق  ار  دادرارق 1975  دافم  رگید  دوخ  یبلط  هعـسوت  یبلط و  هاج  سح  یپ  رد  اه  یقارع  هکلب 
: دیوگ یم  .مینک » هلمح  قارع  هب  میتساوخ  یم  ام  رگم  درک  هلمح  ام  هب  قارع  ارچ   » هک شسرپ  نیا  هب 

تـسا یبوخ  هار  نیا  دـندرک  ساسحا  دـندوب  رت ، هیبش  ام  هب  رگید  ياهروشک  زا  هک  قارع ، مدرم  دـش  زوریپ  ناریا  رد  بالقنا  یتقو  »
مدرم همه ي  رگا  هک  دندیمهف  دندوب  دـلب  ربکا » هللا   » هک ییاهنآ  .داتفا  قافتا  ایند  رد  ربکا » هللا   » بالقنا دومیپ و  ناریا  رد  مالـسا  هک 

دید وا  دوبن  یماظن  مجاهت  هکنیا  .دـید  مجاهت  دروم  نادـیم  نیا  رد  ار  شدوخ  قارع  تفر و  ولج  دوش  یم  دـنیوگب  ربکا » هللا   » مه اب 
 . (6)« .درک یتسد  شیپ  دمآ و  درکن  افتکا  مه  نیا  هب  قارع  .دهدب  خر  دیابن  قارع  رد  قافتا  نیا  .ددنبب  ار  هار  نیا  يولج  دیاب  هک 

114 ص :

نانخس ، 99 ص 100 -  ، 1374 نارهت ، سدـقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح  داینب  یگنادواج ، زار  تزع  یغورف ، مساق  . 284 - 1
.1359  / 6 رد 31 /  ینیمخ  ماما 

.1359  / 7 رد 28 /  ینیمخ  ماما  نانخس  ص 100 ، نامه ، . 285 - 2

.1359  / 7 رد 28 /  ینیمخ  ماما  نانخس  ص 102 ، نامه ، . 286 - 3
.1359  / 7 رد 5 /  ینیمخ  ماما  نانخس  ص 111 ، نامه ، . 287 - 4

ذخأم 139. . 288 - 5
ص 15. ، 1379  / 11  / 5 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي  مالسا »، یعافد  ياه  تسایس  . » 289 - 6
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زا سپ  مادـص  : » تشاد راـهظا  بـالقنا  يارب  اـهنآ  یگداـمآ  قارع و  یلخاد  تیعـضو  هراـبرد ي  يرگید  ياـج  رد  یمـشاه  ياـقآ 
همه ي قارع  رد  هکنیا  يارب  تسا ، قارع  داـتفا  دـهاوخ  هار  هب  ناریا  لاـبند  هب  هک  یتلم  نیلوا  دـش  هجوتم  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 

قارع ياملع  دننک ، تکرح  ماما  طخ  رد  دندوب  رـضاح  قارع  مدرم  زا  یتیرثکا  .دندوب  یـضاران  تدـش  هب  تلم  .دوب  بسانم  طیارش 
رتمک قارع  ثعب  بزح  دنشاب و  قارع  یمدرم  تکرح  زاتشیپ  دندوب  رـضاح  قارع  ياملع  دننک ، تکرح  ماما  طخ  رد  دندوب  رـضاح 

یم رتدـنمورین  رت و  يوق  یلیخ  ار  اـهنیا  دـنتفرگ  یم  ناریا  بـالقنا  زا  مدرم  هک  یماـهلا  دوبن و  روـفنم  قارع  رد  يوـلهپ  نادـناخ  زا 
ام باـسح  هب  ار  تکرح  نیا  قارع  و  دوـشن ؟ بـالقنا  قارع  رد  ارچ  دندیـسرپ  دوـخ  زا  دـندوب  بـالقنا  نـیا  دـهاش  نوـچ   (1) .درک

نیا رارکت  زا  يریگولج  فده  هکلب  دراد ؛ کیرحت  دصق  ناریا  هک  دوبن  حرطم  ثحب  نیا  الوصا  .دـید  گنج  رد  ار  هار  تشاذـگ و 
 . (2)« .دوب ناهج  ياهروشک  رگید  هب  بالقنا  ذوفن  هار  نتخاس  دودسم  رگید و  ياهروشک  مدرم  ندرک  سویأم  بالقنا ،

يارب اه  تمحازم  یخرب  داجیا  رانک  رد  بالقنا  يزوریپ  لوا  ياـهزور  رد  مادـص  هک  تسا  دـقتعم  لـیلحت  نیمه  هیاـپ ي  رب  ناـشیا 
حالـس علخ  ار  قارع  تلم  ات  دنیامن  دـییأت  ار  وا  ماما ، ناریا و  بالقنا  هک  دـنک  لمع  يا  هنوگ  هب  درک  یم  یعـس  یمالـسا  يروهمج 

 . (3) .درک عورش  ار  ییاذیا  ياه  همانرب  خساپ ، رد  زین  مادص  دش و  راک  نیا  زا  عنام  بالقنا  تیناقح  ماما و  يرادیب  یلو  دنک ؛

برغ و اکیرما و  اب  مادص  عفانم  ییوسمه  دسر  یم  رظن  هب  قارع  ناریا و  تابسانم  رییغت  رد  یمالسا ، بالقنا  شقن  شریذپ  ضرف  اب 
عضاوم و هب  یهد  تهج  رد  يا  هدـننک  نییعت  شقن  دـیدج ، يدـیدهت  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  اـب  هلباـقم  يارب  هقطنم  ياـهروشک 

تردـق اب  هکنآ  مکح  هب  اه  بالقنا  هک  دنتـشاد  راهظا  اه  بالقنا  ریثأت  هرابرد ي  يربهر  مظعم  ماقم  .تسا  هتـشاد  اـه  یقارع  راـتفر 
هنیمز نیمه  رد  ناشیا  .دنتسه  زواجت  ضرعم  رد  امومع  دننک  یم  هلباقم  گرزب  ياه 

115 ص :

(. 1361  / 7  / 2 مود ، هبطخ ي  ، ) ص 63 ذخأم 137 ، . 290 - 1
، عاـفد زواـجت و  یـسانشزاب  باـتک  عاـفد ، زواـجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  هیماـتتخا  مـسارم  رد  یناجنـسفر  یمـشاه  ربـکا  . 291 - 2

.46 ص 47 -  ، 1368 نارهت ، سنارفنک ، هناخریبد 
(. 1361  / 7  / 2 مود ، هبطخ ي  ، ) ذخأم 137،ص 63 . 292 - 3
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هک یلماوع  هلمج  زا  دنتـسه و  هدننکـش  یلیخ  یجراخ  تالمح  لباقم  رد  اه  بالقنا  دـیناد  یم  هک  روط  ناـمه  : » دـنا هداد  حیـضوت 
رد نیتال  ياکیرما  رد  هک  نانچ  .تسا  یجراـخ  یلخاد و  ياـه  هلمح  دور  یم  راـک  هب  اـیند  رد  اـه  بـالقنا  ندروآرد  وناز  هب  يارب 

کی دـنروایبرد  وناز  هب  ار  بالقنا  نآ  هکنیا  يارب  زورما  اـت  شیپ  لاـس  زا 10  هدـمآ  دوجو  هب  یبالقنا  هک  اج  ره  ایـسآ و  رد  اـقیرفا 
نیب زا  بالقنا  لصا  ای  هک  يوحن  هب  دنا ، هدننکـش  یجراخ  تالمح  لباقم  رد  اه  بالقنا  .دـنا  هدرک  کیرحت  وا  دـض  رب  ار  هیاسمه 

 . (1)« .دنوش یم  میلست  اه  تردق  هب  ندرب  هانپ  اب  دنراد و  یمرب  تسد  ندوب  یبالقنا  زا  اه  یبالقنا  ای  دور ، یم 

گنج فده  .دش  یمن  لیمحت  زین  یگنج  نینچ  دوب ؛ هدشن  مکاح  مالسا  دوب و  هدرکن  بالقنا  ناریا  رگا  دراد  هدیقع  یمـشاه  ياقآ 
لک نیـشیپ  هدنامرف ي  ییاضر ، ياقآ   (3) .دندوبن یـضار  بالقنا  زا  اه  تردـقربا  اریز  ؛(2)  دوب بالقنا  يدوبان  مالـسا و  یبوکرس 

ییاهدادخر هیلک ي  تسا  دقتعم  بالقنا  گنج و  یگتـسویپ  مه  هب  هیرظن ي  بوچراچ  رد  گنج  عوقو  هرابرد ي  نارادـساپ ، هاپس 
ناتسیس و ناتـسزوخ و  ناتـسدرک ، دبنگ ، ریظن  روشک ، فلتخم  قطانم  رد  گنج  عورـش  ات  بالقنا  يزوریپ  ینامز  هلـصاف ي  رد  هک 
(4) .دوب بالقنا  زا  ناریا  تلم  يزاسادـج  بالقنا و  يدوبان  يارب  گنج  اساسا  دوب و  گنج  عوقو  ياه  هنیمز  دـش  عقاو  ناتـسچولب ،

ياه شالت  هیلک ي  دـندرک و  یم  یبایزرا  دوخ  يارب  يدـیدهت  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هقطنم  ياهروشک  برغ و  اکیرما ، قارع ،
ظاـحل زا  هژیو  هب  فـلتخم ، داـعبا  رد  زین ، ناریا  لـخاد  تیعـضو  .دـندرک  وـسمه  بـالقنا  اـب  هلباـقم  يارب  ساـسا  نیمه  رب  ار  دوـخ 
یلخاد تیعـضو  زا  یبایزرا  اذـل  دوب ؛ هدروآ  مهارف  یبسانم  تصرف  قارع  يارب  روشک ، یعافد  تردـق  شهاک  یـسایس و  تاـشقانم 

قارع و يریگ  میمـصت  رد  ییازـسب  ریثأت   (5) نآ فیعـضت  هتفای و  رارقتـسا  هزات  ماظن  تیبثت  زا  يریگولج  فدـه  اب  شـالت  روشک و 
.تشاد گنج  زاغآ  يارب  مزال  تادیهمت  داجیا  عیرست  نآ و  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  نادحتم 

116 ص :

، نارهت شورـس ، تاراشتنا  ، 61 لاس 62 -  ياـه  هبحاـصم  هعومجم  ، 1362  / 6  / 16 بالقنا ، مایپ  هلجم ي  اـب  هبحاـصم  . 293 - 1
ص 118. ، 1369

.1373  / 3  / 3 ص 129 ، ذخأم 140 ، . 294 - 2
ذخأم 147. . 295 - 3

ص 8. ، 1378  / 5  / 15 هرامش 35 ، هچملش ، همان ي  هتفه  همانعطق 598 ،«  شریذپ  درگلاس  مسارم  ، » ییاضر نسحم  . 296 - 4
(. 1361  / 7  / 2 مود ، هبطخ ي  ص 70 ) ذخأم 137 ، . ) 297 - 5
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يورین دوب و  هدیـشاپ  مه  زا  شـشترا  هدرک و  بـالقنا  هزاـت  ناریا  نوـچ  اـهنآ ، رظن  زا  : » تشاد راـهظا  هنیمز  نیا  رد  یمـشاه  ياـقآ 
یمن رظن  هب  یلکـشم  نادـنچ  راـک  دوب و  هتفرگن  مظن  زونه  شیرادا  ناـمزاس  هدـشن و  میظنت  شیعاـفد  هماـنرب ي  تشادـن ؛ یحلـسم 

 . (1)« .دیسر

یللملا نیب  سنارفنک  رد  دوش » ناریا  هب  هلمح  يارب  قارع  کـیرحت  بجوـم  تسناوـت  یم  ناریا  بـالقنا  اـیآ   » هکنیا هب  خـساپ  رد  وا 
گنج زاغآ  زا  لبق  هتفه  دـنچ  هژون  ياتدوک  میتشاد ، اـتدوک  هنازور و  ياـهراجفنا  اـهرورت و  اـم   » (2) .تشاد راهظا  عافد  زواـجت و 

هب نایانـشآ  رظن  زا  دـنک  کیرحت  ار  قارع  يدوز  نیا  هب  هک  دـشاب  طلـسم  دوخ  رب  همه  نیا  ناریا  هکنیا  روصت  لک  رد  داتفا و  قافتا 
میدز و یم  هشیمه  ار  دوخ  ياه  فرح  زین  نآ  زا  شیپ  هک ، میشاب  هتفگ  نخـس  ام  تسا  نکمم  .تسا  هدوب  لاحم  تسایـس  خیرات و 
هب همه  دوبن و  هدامآ  ام  بالقنا  اققحم  مینک  هدایپ  يا  همانرب  هیاـسمه  روشک  کـی  رد  میهاوخب  هکنیا  اـما  .مینک  یم  ناـیب  زین  نونکا 

ار روشک  نیا  کیرحت  دصق  ام  هک  قارع  ياعدا  نیاربانب  .دوبن  عافد  هدامآ ي  زین  ام  شترا  یتح  نامز  نآ  رد  .دـنراد  ناعذا  رما  نیا 
 . (3)« .تسین ینتفریذپ  میتشاد 

هب ار  قارع  بالقنا  زا  سپ  ناریا ، تیعـضو   » هک دوب  رواب  نیا  رب  یمـشاه  ياقآ  هراشا  دروم  میهافم  بوچراچ  رد  زین  یتیـالو  ياـقآ 
هلمح ناریا  هب  اـت   (5) درک کـیرحت  ار  قارع  نآ ، زا  یـشان  یگتخیر  مه  هب  هکلب  دوبن ؛ گـنج  لـماع  بـالقنا  (4) و  .تخادنا عمط 

رد هک  یناسک  : » درک حیرـصت  تشاد و  دـیکأت  قارع  ناریا و  گنج  يریذـپان  بانتجا  رب  تیعـضو ، نیمه  هیاـپ ي  رب  يو   (6)« .دنک
(7) .دننک یم  هابتـشا  دریگب  ار  گنج  عوقو  يولج  تسناوت  یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تموکح  دـننک  یم  راهظا  جراخ  ای  لخاد 

یم دیابن  اهراک  یـضعب  ...دوب ، راک  هزات  تموکح  هکنیا  تعیبط  هب  دش  بالقنا  زا  دـعب  هک  اه  يراک  منادـن  زا  یـضعب  تسا  نکمم 
طسوت ار  یگرزب  گنج  نینچ  هک  دوبن  تیمها  زا  هجرد  نآ  رد  اهنیا  اما  دش ؛ یلو  دش 

117 ص :

یللملا نیب  یـسایس و  تاـعلاطم  رتفد  یجراـخ ، تسایـس  هلجم ي  سراـف ، جـیلخ  سنارفنک  رد  یناجنـسفر  یمـشاه  ربـکا  . 298 - 1
ص 396. رذآ 1368 ، هرامش ي 3 ، هجراخ ، ترازو 

ص 46. ذخأم 147 ، . 299 - 2

ص 46. ذخأم 147 ، . 300 - 3
ذخأم 139. . 301 - 4

.1378  / 6  / 11 ویدوتسا 14 ، امیس ، لوا  هکبش  یلدمه ،»  » هدشن ي شخپ  همانرب ي  . 302 - 5
ذخأم 139. . 303 - 6
ذخأم 139. . 304 - 7
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 . (1)« .دزیگنارب ام  هیلع  هیاسمه  روشک  کی 

هب یکتم  هتـسباو و  یمیژر  و  اهنت ، لاح  نیع  رد  یمدرم و  یبالقنا  ناـیم  گـنج  نیا  هک  تسا  نآ  قارع  ناریا و  گـنج  زیاـمت  هجو 
دش ببس  رما  نیمه   (3) .دـندرک یلاحـشوخ  راهظا  نآ  عوقو  زا  اهروشک  رثکا  هک  یلاح  رد   (2) .دش زاغآ  ایند  گرزب  ياه  تردـق 

مودصم زابناج و  دیهـش و  رازه  زا 200  شیب  یلام و  تراسخ  رـالد  دراـیلیم  لقادـح 1000  لمحتم  ناریا  هتـساوخان  گنج  نیا  رد 
 . (4) .دوش

ماما .تسا  هدـش  راهظا  قارع  فادـها  هرابرد ي  یتوافتم  ياه  هاگدـید  گنج ، زاغآ  رد  رثؤم  لماوع  تاظحالم و  هیلک ي  زا  غراـف 
اکیرما اب  ام   » .دندرک ریسفت  تارابع  نیا  اب  اکیرما  عفانم  اه و  تسایس  بوچراچ  رد  ناریا ، هب  زواجت  زا  سپ  ار  قارع  عضاوم  ینیمخ 

هدـمآ رانک  اه  تردـقربا  ریاس  اکیرما و  اب  ام  رگا   (5) .تسا هدـمآ  نوریب  قارع  تلود  نیتسآ  زا  اـکیرما  تسد  زورما  میزیتـس و  رد 
گنج نیا  راتفرگ  زورما  دنک ، هطبار  عطق  گرزب  ناطیش  اب  تهج  ره  زا  تسا  هتـساوخ  ناریا   (6) .میدوبن بئاصم  نیا  راتفرگ  میدوب 

يراداوه هب  تسا  مالـسا  گنج  گنج ، نیا   (7) .دزیرب ار  ام  ناـناوج  نوخ  تسا  هدومن  راداو  ار  قارع  اـکیرما  .تسا  یلیمحت  ياـه 
زا يرادفرط  هطساو ي  هب  تسا و  رتراک  رادفرط  تسا ، رافک  رادفرط  مه  تسا و  رفاک  یعرش  مکح  بسح  هب  نیـسح  مادص  رفک و 

دـندرک و توعد  مادـص  اـب  هلباـقم  هب  ار  قارع  مدرم  نینچمه  ماـما   (8)« .دـنک یم  هلمح  ناریا  هـب  دراد  وا ، زا  اوـق  نـتفرگ  رتراـک و 
 . (9)« .قارع زا  دینک  نوریب  ار  صخش  نیا  دیاب  مه  امش  میدرک و  نوریب  ار  اضردمحم  ام  : » دندومرف

یمالـسا و يروهمج  لزلزت  فیعـضت و  اـهنآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  درک  یم  لاـبند  ار  یفلتخم  فادـها  ناریا ، اـب  گـنج  رد  قارع 
هشقن ي یتح  اهنآ   (11) .دوب ناریا  هیزجت ي  دوب  هارمه  لوا  فده  نیمه  اب  هک  يرگید  یـسایس  فدـه   (10) .دوب نآ  طوقس  اتیاهن 

ناشیاه باتک  رد  میسرت و  هدش  هیزجت  تروص  هب  ار  ناتسزوخ 

118 ص :

ذخأم 139. . 305 - 1
ص 40. ذخأم 147 ، . 306 - 2
ص 48. ذخأم 147 ، . 307 - 3

.هریزجلا نویزیولت  اب  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  هبحاصم  زا  لقن  هب  ص 9 ، ، 1378  / 11  / 9 ناگدازآ ، رصع  همانزور ي  . 308 - 4
ص 84. دلج 13 ، ینیمخ ،) ماما  ياهدومنهر  هعومجم   ) رون هفیحص ي  یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  . 309 - 5

.نامه . 310 - 6
.نامه . 311 - 7

ص 92. نامه ، . 312 - 8
.108 ص 109 -  ذخأم 140 ، . 313 - 9

.1367  / 5  / 21 يا ، هنماخ  هللا  تیآ  زا  لقن  هب  ، 118 ص 119 -  ذخأم 140 ، . 314 - 10
.نامه ذخأم 140 ، . 315 - 11
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ار گنج  نیا  نآ  نوماریپ  ياه  تردق  لرتنک  سراف و  جیلخ  رب  تدایـس  هنابلط ي  هاج  فدـه  اب  اه  یقارع  عقاورد   (1) .دندرک پاچ 
 . (2) .دندید كرادت 

يارب زین ، قارع  ياه  شالت  زا  یشخب  دش و  رجنم  هقطنم  حطـس  رد  تردق  ألخ  شیادیپ  اوق و  هنزاوم ي  رییغت  هب  بالقنا ، ياهدمایپ 
ساسحا هک  ینامز  رد  مادـص ، صخـش  اصوصخم  اه  یقارع  : » تسا هتفگ  هراـب  نیا  رد  ییاـضر  نسحم  ياـقآ  .دوب  ـألخ  نیا  ناربج 

مه هب  سراف  جـیلخ  یتایح  هقطنم ي  یتینما  متـسیس  تسا و  هدروآ  تسد  هب  یماظن  تصرف  کـی  هدروخ ، مه  هب  اوق  هنزاوم ي  درک 
دیآ یم  دوجو  هب  هدنیآ  رد  هک  ار  یلامتحا  تردـق  ألخ  هک  داتفا  رکف  هب  درک ، دـهاوخ  رییغت  تردـق  شیارآ  نامزاس و  دروخ و  یم 

زا یـضعب  نمـض  رد  .تشاد  هقطنم  رد  تردـق  ألخ  ندرک  رپ  رد  یعـس  اکیرما  اب  دوخ  عفاـنم  ندرک  وسمه  اـب  ادـتبا  یلو  ...دـنک  رپ 
، سراف جیلخ  یبونج  لحاوس  هعـسوت ي  دوردنورا ، دـننام : درک ، یم  لابند  دوب  نآ  بسک  یپ  رد  یخیرات  روط  هب  هک  مه  ار  یعفانم 

تشونرس رد  دناوتب  یسایس  رظن  زا  هکنیا  هقطنم و  رد  يراذگتـسایس  شقن  شیازفا  سراف و  جیلخ  لامـش  رد  رتشیب  ییایرد  هطلس ي 
 . (3)« .دشاب هتشاد  يرتشیب  شقن  یبرع  ياهروشک 

ادتبا زا  قارع  تلود  : » هک تسا  هداد  حیـضوت  بیترت  نیا  هب  مادص ، یبلط  هاج  ناونع  تحت  ار ، قارع  تامادـقا  راتفر و  یتیالو  ياقآ 
هکنیا یکی  دـندوب ؛ هدرک  حرطم  ار  عوضوم  يرظن 2  ظاحل  زا  اذـل  دوب و  برع  ناهج  رد  تدایـس  بلاط  لقادـح  تشاد ، یبلط  هاج 
هکنیا رگید  دندوب و  یمالسا ، يروهمج  تموکح  الثم  راشف ، تحت  اهنیا  قارع  ياه  تموکح  ياعدا  هب  یناتسزوخ  یناریا -  بارعا 

 . (4)« .دنک یم  تیامح  تاراما  زا  مه  قارع  تساهنآ ، یعدم  قحان  هب  تاراما  هک  کچوک ، بنت  گرزب و  بنت  یسوموبا ، ریازج 

تالکـشم رد  يریگرد  تلع  هب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  هک  درک  يریگ  هجیتـن  ناوت  یم  تاحیـضوت  نیا  هیاـپ ي  رب 
بالقنا موادت  رد  یعس  یلخاد و 

119 ص :

.نامه ذخأم 140 ، . 316 - 1
تیآ زا  لقن  هب  ص 17 ، موس ، دلج  ، 1375  / 7  / 5 نارهت ، تمواقم ، هسامح  سدـقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح  داینب  . 317 - 2

.عافد یلاع  ياروش  رد  ماما  هدنیامن ي  يا ، هنماخ  هللا 
لاس یلیمحت ،) گنج  هماـن ي  هژیو   ) یعاـفد تسایـس  هلجم ي  ع ،)  ) نیـسح ماـما  هاگـشناد  یعاـفد  مولع  هدکـشهوژپ ي  . 318 - 3

.ییاضر نسحم  اب  هبحاصم  هرامش ي 15 و 16 ، زییاپ 1375 ، ناتسبات و  مراهچ ،
ذخأم 139. . 319 - 4
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طوقـس ناریا و  تالوحت  تیهام  لاح ، نیع  رد  .دنک  زکرمتم  بالقنا  رودص  رب  ار  دوخ  ياه  شالت  تسا  هتـسناوت  یمن  نآ  ظفح  و 
ینارگن .تفرگ  هدـیدان  ار  نآ  تاریثأت  ناوت  یمن  هک  تشاد  لابند  هب  ناهج  هقطنم و  حطـس  رد  ار  يا  هدـننک  نارگن  ياهدـمایپ  هاش 

یلخاد تاکیرحت  اب  نیشیپ  تیعـضو  هداعا ي  يارب  شالت  یمالـسا و  بالقنا  زا  هقطنم  ياهروشک  برغ و  اکیرما ، رد  دوجوم  ياه 
اجیردت هک  درک  هنیداهن  ار  قارع  ناریا و  و  اکیرما ، ناریا و  نایم  اه  تموصخ  دیدشت  يارب  یتشگزاب  لباقریغ  ياهدنور  یجراخ ، و 

، یمالـسا بالقنا  يزوریپ  هاش و  طوقـس  زا  لصاح  ياهدیدهت  اه و  تصرف  .دیماجنا  یماظن  يریگرد  هب  ریذپان  بانتجا  یتروص  هب 
رارق دوخ  تاکیرحت  هناهب ي  ار  تادیدهت  نیا  قارع  هچرگ  عومجم ، رد  .داد  رییغت  ار  قارع  اکیرما و  ياه  تسایـس  عضاوم و  ریـسم 
ياه يریگ  میمـصت  رد  یللملا  نیب  ياـه  تیاـمح  هقطنم و  ياـضف  ناریا ، یلخاد  تیعـضو  زا  لـصاح  ياـه  تصرف  یلو  دوب ؛ هداد 

.دنتشاد يرتشیب  ریثأت  قارع 

هک درک  دـیکأت  ناوت  یم  گنج  ياهدرواتـسد  زا  يرادرب  هرهب  يارب  ینورد  درکیور  اب  گنج ، زاغآ  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذـگ  اب 
نایب فلتخم و  ياه  تیعـضو  حیحـص  تخانـش  روشک و  هرادا ي  رد  یگبرجت  مک  نآ ، ياهدـمایپ  گـنج و  زا  نشور  كرد  مدـع 
لماع لئاسم ، نیا  هک  تسین  انعم  نادب  یلو  دنا ؛ هتـشاد  شقن  گنج  عوقو  رتسب  يریگ  لکـش  رد  کیره  اهراعـش ، عضاوم و  یخرب 
هدنهد ناشن  گنج  عوقو  تلع  هرابرد ي  یتاروصت  نینچ  الوصا ، داتفا و  یمن  قافتا  زین  گنج  اهنآ ، دوبن  اب  دنا و  هدوب  گنج  عوقو 

تاظحالم یللملا و  نیب  ياه  تیامح  هک  تسا  حضاو  وس ، رگید  زا  .تسا  ناریا  هب  قارع  زواجت  رد  رثؤم  لماوع  یحطـس  كرد  ي 
ره هب  گنج  عوقو  رگا  تروص ، ره  رد  .دـنا  هتـشاد  ناریا  هب  قارع  زواـجت  كرادـت  گـنج و  تادـیهمت  رد  یـساسا  شقن  فلتخم ،

هنیمز هک  تسا  نیا  فرعم  لاس  تشه  تدم  هب  نآ  موادت  گنج و  عوقو  نیاربانب  .دش  یمن  ماجنا  اعطق  دوب ، یم  ریذپ  بانتجا  یلیلد 
اما تسا ؛ هتشاد  دوجو  گنج  عوقو  يارب  مزال  ياه 

120 ص :
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هیرظن نایب  زا  فدـه  لصف  نیا  رد  .دوش  ماجنا  یـسررب  ثحب و  اقیمع  دـنا  هتـشاد  یعرف  ای  یلـصا  شقن  هک  یلماوع  هرابرد ي  دـیاب 
بانتجا هک  تسا  هدوب  نیا  قارع  ناریا و  ياه  هاگدـید  قارع و  ناریا و  گنج  هراـبرد ي  دوجوم  ياـه  هیرظن  گـنج و  عوقو  ياـه 

يریگ میمـصت  يانبم  هلاس  تشه  گنج  لیلحت  ات  دوش  یبایزاب  اددجم  یقطنم  یـسررب  کی  رد  گنج  يریذـپان  بانتجا  ای  يریذـپ 
.دریگ رارق  هدنیآ  یلعف و  ياه  نارحب  ربارب  رد  کیژتارتسا  یعافد و  ياه 

121 ص :
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يراکمه يریگرد ، تباقر ،

هراشا

تسا هتشاد  شکمـشک  تروص  رتشیب  هتبلا  هک  تسا  هتـشاد  یناوارف  ياهدورف  زارف و  ریخا ، هدس ي  دنچ  رد  قارع  ناریا و  تابـسانم 
یللملا نیب  يا و  هقطنم  یلخاد ، ددـعتم  لـماوع  ریثأـت  تحت  هک  دنتـسه  يا  هتـشذگ  ثراو  روشک  نوـنکا 2  (1) و  هناتسود طباور  ات 

هک تسین  انعم  نادب  عوضوم  نیا  ، لاح نیع  رد   (2) .دهد یم  لیکشت  ار  قارع  ناریا و  تافالتخا  زا  يرایسب  هشیر ي  هتفرگ و  لکش 
رد هکلب  تسا ؛ یخیرات  ياه  هشیر  رب  یکتم  افرص  روشک  نایم 2  يا  هشقانم  هنوگ  ره 

122 ص :

ص 265. لوا ، پاچ  نارهت 1378 ، زربلا ، رشن  راگزور ، دروآ  هر  دادغب ،) رد  ناریا  نیشیپ  ریفس   ) هدازدیهش نیسح  . 320 - 1
کیتلپوئژ یندمت و  هزوح ي  قارع 2  ناریا و  نیب  هک  دنتسه  رظن  نیا  رب  کیتلپوئژ  لئاسم  ناققحم  یسایس و  نانادیفارغج  . 321 - 2

نیا زا  یکی  تسا ؛ هتفرگارف  ار  نآ  نوماریپ  کیلپوئژ  هزوح ي  دـنچ  هک  دراد  یگنهرف  نـالک  ناریا ، تـالف  .دراد  دوجو  هناگادـج 
ناریا و  ) میدق یندمت  هزوح ي  نیب 2  .تسا  نآ  زا  یشخب  قارع  هک  تسا  ناتسبرع  هریزج ي  هبـش  راوجمه ، کیتلپوئژ  ياه  هزوح 

دنتسه هلاس  ياه 3000 و 5000  ندمت  یعدم  مادک  ره  .تسا  گنج  زاس  هنیمز  هراومه  هک  دراد  دوجو  یخیرات  ياه  لسگ  قارع )
دـهد و یم  ناشن  ار  دوخ  راثآ  عقاوم ، یخرب  رد  نآ ، یفنم  درکراـک  هک  دـننک  یم  ساـسحا  دوخ  ناـیم  يدـیدش  یگنهرف  زیاـمت  و 

ياـهزیامت هیاـپ ي  رب  دـهاوخ  یم  قارع  ثعب  میژر  نونکا ، مه  .دـنک  یم  هیزجت  ییارگاو  تهج  رد  یکیتلپوئژ  ظاـحل  هب  ار  هقطنم 
نیمه زا  رثأـتم  زین ، ناریا  اـب  گـنج  یهدـناماس  .دـنک  لاـبند  ار  يزاـس  تلم  دـنیارف  يداژن ، یناـبز و  یخیراـت و  داـعبا  رد  یگنهرف 

نتم رب  دیـشر ، یلعمـالغ  رکـشلرس  تشادداـی   ) .دراد دوـجو  نآ  ياـه  هنیمز  ناـنچمه  فـلتخم  ياـه  هرود  رد  هک  دوـب  تاـظحالم 
(. رضاح باتک  سیونتسد 
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.دنا هتشاد  ار  تاشقانم  رتسب  ای  هناهب  شقن  اهنت  نیشیپ  تافالتخا  عقاوم ، زا  يرایسب 

زا رتشیب  يداصتقا ، یـسایس و  یعامتجا ، یگنهرف ، دایز  رایـسب  تاکارتشا  دوجو  اـب  روشک  نآ  ناریا  تابـسانم  یناـمثع ، هرود ي  رد 
يروتارپما میسقت  ینامثع و  تلود  یـشاپورف  اب  .تفریذپ  یم  ریثأت  یللملا  نیب  تالداعم  بوچراچ  رد  ینـس و  یعیـش -  ياه  تباقر 

برغ عفانم  نیمأت  تیولوا  اب  دیدج و  لماوع  ریثأت  تحت  هنایمرواخ  ياهروشک  رب  مکاح  متـسیس  هسنارف ، سیلگنا و  نایم  روشک  نآ 
 . (1) .دش لقتنم  دیدج  ياه  تلود  هب  اجیردت  ینس ، یعیش و  ياه  تیهام  اب  زین  ینامثع  ناریا و  تافالتخا  .تفرگ  لکش 

ریاس زا  ار  هقطنم  نیا  لـئاسم  تاـبث ، مدـع  دـح و  زا  شیب  عونت  لـیلد  هب  هناـیمرواخ  هقطنم ي  یگژیو  هک  تسا  دـقتعم  يدـیلاهدرف 
یم مرن  هجنپ  تسد و  یناوارف  تالکشم  اب  دنتسه و  تابث  یب  هقطنم ، نیا  ياهروشک  زا  يرایسب  تسا و  هتخاس  زیامتم  ناهج  قطانم 

رب نانچمه  نانآ ، ینیـشن  بقع  زا  سپ  هک  دندرک  میـسرت  اهنآ  نایم  رد  رگرامعتـسا  ياهورین  ار  ییاهزرم  زین ، تلع  نیمه  هب  .دننک 
هب دنمتردق  ياهروشک  اهنآ و  نایم  زیمآ  شلاچ  نشخ و  يدنویپ  يراد ، هیامرـس  يرگ  هطلـس  لئاسم ، نیا  رب  هوالع  .دنا  هدنام  ياج 

 . (2) .تسا هدش  ثعاب  ار  یجراخ  ياهورین  هیلع  اهنآ  زیهجت  مدرم و  جیسب  هدروآ و  دوجو 

عفانم بوچراچ  رد  یللملا ، نیب  حطس  رد  تردق  دیدج  راتخاس  رارقتسا  ینامثع و  تلود  یشاپورف  زا  سپ  قارع ، ناریا و  تابـسانم 
میقتسم ياه  سامت  اب  یعون  هب  روشک  تافالتخا 2  هتشذگ  رد  رگا  لیلد ، نیمه  هب  .تفرگ  لکـش  سیلگنا  يا  هقطنم  ياهدربهار  و 

جورخ زا  سپ   (3) .درک ادـیپ  يرتراد  هشیر  هدرتسگ و  تیهام  تافالتخا  نیا  دـیدج  هرود ي  رد  دـش  یم  لـصف  لـح و  هرکاذـم  و 
تـالداعم بوچراـچ  رد  قارع  ناریا و  عضاوم  راـتفر و  ههد ي 1970 ، زاـغآ  رد  اـکیرما  ینیزگیاـج  هقطنم و  زا  سیلگنا  ياـهورین 

.دش لابند  تفرگ و  لکش  يا  هقطنم  دیدج 

123 ص :

رتفد رهم 1366 ، رذآ و  هرامش 4 ، یجراخ ، تسایس  هلجم ي  قارع ،» ناریا و  فالتخا  ياه  هشیر  ، » ینادلو يرفعج  رغصا  . 322 - 1
.655 ص 681 -  یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم 

، لوا پاـچ  توریب ، یقاـسلاراد  تاراـشتنا  هناـیمرواخ ، رد  تسایـس  نید و  ییوراـیور  مهوت  برغ  مالـسا و  يدـیلاهدرف ، . 323 - 2
.214 ص 215 -  راهب 1379 ، تضهن ، یشهوژپ  یتاعلاطم -  همان ي  لصف  کی ، هرامش ي  باتک  یفرعم  دقن و  (، 1367)1977

.265 ص 215 -  ذخأم 1 ، . 324 - 3
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یناهج داصتقا  گرزب و  ياه  تردق  يارب  تراجت  تفن و  تیمها  (1) و  کیتلپوئژ تاظحالم  هب  هجوت  اب  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ 
! دوب دهاوخ  هتشذگ  نوچمه  قارع ، ناریا و  يدعب  تابسانم  زادنا  مشچ  هقطنم ، رد  لیئارسا  تینما  نیمأت  ترورض  و 

زا دـعب  لـبق و  ار  گـنج  هبرجت ي 2  نونکاـت  هک  قارع ، ناریا و  ياـهروشک  تابـسانم  رب  مکاـح  تـالوحت  دـنور  لـیلحت  ترورض 
؟ دوش یسررب  دیاب  ییوگلا  هچ  ساسارب  هنوگچ و  نانآ  تابسانم  هک  دروآ  یم  نایم  هب  ار  شـسرپ  نیا  دنا ؛ هداهن  رـس  تشپ  بالقنا 

؟ دنا مادک  نآ  رب  راذگریثأت  لماوع  تسا ؟ ریذپ  ناکما  يرما  نینچ  اساسا  ایآ  و 

يا هدننک  نییعت  شقن  قارع  ای  ناریا  لخاد  تالوحت  اب  هارمه  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  تالداعم  دـسر  یم  رظن  هب  یلک  هاگن  کی  رد 
میسقت هرود  هب 3  ینامثع  یشاپورف  زا  سپ  ار  قارع  ناریا و  تابسانم  رلوف ، ماهارگ  .تسا  هتـشاد  روشک  تابسانم 2  یهد  لکش  رد 

 . (2): تسا هدرک 

ناریا و تکراشم  .دـش و  اضما  هرود  نیمه  رد  اه  هماـنقفاوت  زا  يرایـسب  .دوب  یهاـشداپ  روشک  ره 2  یـسایس  راتخاس  لوا : هرود ي 
.دش رجنم  يا  هقطنم  یماظن و  ینامیپ  رد  نانآ  يراکمه  هب  وتنس  نامیپ  رد  قارع 

124 ص :

ییایفارغج یگدـنکارپ  هب  نایب ، نیرت  هداـس  هب  کـیتلپوئژ  : » تسا هتـشون  کـیتلپوئژ  هنیمز ي  رد  هدازدـهتجم  زوریپ  رتکد  . 325 - 1
ییایوپ رد  ایفارغج  شقن  هعلاطم ي  کیتلپوئژ ، رگید ، نایب  هب  دزادرپ ؛ یم  اهنآ  نایم  يراتخاس  طباور  هعلاطم ي  ناهج و  رد  تردق 

هطقن ي هک  دوش  یم  یقلت  یللملا  نیب  طباور  رد  ییارگ  عقاو  تنس و  زا  یشخب  ناونع  هب  نینچمه  کیتلپوئژ  .تسا  یناهج  تسایس 
« .تسا دزاس -  راوتـسا  ریغتیال  هتفای و  ماظن  يا  هیاپ  رب  ار  لـلملا  نیب  طـباور  دـشوک  یم  هک  لاربیل -  نیرتکد  ییارگ  ناـمرآ  لـباقم 
، لوا پاچ  یللملا ، نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  يداـهتجا ، دوعـسمریما  همجرت ي  سراـف -  جـیلخ  رد  ینیمزرـس  لـئاسم  تینما و  )

(. همدقم ص 32 ، ، 1380 نارهت ،
.39 ص 65 -  ، 1373 نارهت ، زکرم ، رشن  ربخم ، سابع  همجرت ي  ملاع ، هلبق ي  رلوف ، ماهارگ  . 326 - 2
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، هقطنم زا  ایناتیرب  ياـهورین  جورخ  مـالعا  .داد  رییغت  ار  روشک  تابسانم 2  لاس 1958 ، ياتدوک  اـب  قارع  رد  بـالقنا  مود : هرود ي 
بارعا و هشقانم ي  رد  برع  مسیلانویـسان  دشر  رثا  رب  هقطنم  ياضف  .دروآ  دوجو  هب  روشک  نایم 2  تباقر  يارب  ار  يدیدج  تصرف 

همانقفاوت ءاضما  هب  قارع  ناریا و  يریگرد  هرود ، نیا  رد  .دش  نوگرگد  رصم )، روهمج  سیئر  رـصانلادبع ، روهظ  هژیو  هب   ) لیئارـسا
.دش رجنم  روشک  نایم 2  يراکمه  زا  يدیدج  هرود ي  زاغآ  ریازجلا و  ي 1975 

هب دـش و  نوگرگد  یمالـسا  بالقنا  عوقو  رثا  رب  قارع ، یبالقنا  میژر  ناریا و  یتنطلـس  میژر  نایم  دـیدج  هلداعم ي  موس : هرود ي 
اب دوخ  طباور  رد  قارع  دـش  ثعاـب  لوحت  نیمه  تفاـی و  رییغت  ناریا  هب  لیئارـسا  زا  قارع  تیولوا  .دـیماجنا  هقطنم  رد  تردـق  ـألخ 

.دنک ذاختا  يدیدج  ياه  تسایس  ناریا 

يا هقطنم  تالداعم  روشک ، رد 2  تموکح  عون  ساسارب  قارع ، ناریا و  تابسانم  رد  لوحت  ریسم  يدنب  میـسقت  نیا  شریذپ  ضرف  اب 
قارع و ناریا و  رد  یهاشداپ  ماظن  تیهاـم  لوا ، هرود ي  رد  .دوش  یم  صخـشم  قارع  ناریا و  تابـسانم  تیهاـم   (1)، یللملا نیب  و 

هنوگ چـیه  هب  اهنت  هن  سیلگنا ، يا  هقطنم  عفانم  هلمج  زا  یلئالد  هب  سیلگنا ، يا  هقطنم  ياـه  تسایـس  بوچراـچ  رد  روشک  راتفر 2 
یماظن و ینامیپ  رد  سیلگنا ، ياه  تسایس  ریثأت  تحت  تاکرتشم ، ساسارب  طباور  میظنت  رب  هوالع  نانآ  هکلب  دشن ؛ رجنم  يا  هشقانم 

روشک لاغـشا  زا  سپ  لیئارـسا ، اب  بارعا  نایم  گنج  دیدشت  تازاوم  هب  مود ، هرود ي  رد  .دندرک  يراکمه  رگیدـکی  اب  يا  هقطنم 
دیدشت تردق و  ألخ  شیادیپ  ياه  هنیمز  قارع  رد  بالقنا  هقطنم ، زا  جورخ  يارب  یگدامآ  سیلگنا و  تردق  فیعضت  و  نیطـسلف ،

اب تیاهن  رد  دـش و  رجنم  قارع  ناریا و  نایم  گـنج  زورب  هب  اـکیرما  ياـه  تسایـس  هرود ، نیا  رد  .دروآ  دوجو  هب  ار  تباـقر  یعون 
هقطنم رب  مکاح  تالداعم  ناریا  یمالسا  بالقنا  موس ، هرود ي  رد  .دش  راهم  قارع  المع  لاس 1975 ، رد  دادغب  هماندهع ي  ياضما 

رییغت هب  ناریا  بالقنا  شرتسگ  رطخ  ساسحا  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار 

125 ص :

.1378  / 7  / 28 هدنسیون ، اب  یصاصتخا  هبحاصم ي  يوبن ، دازهب  . 327 - 1
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ناریا هب  قارع  مجاـهت  هجیتـن  رد  یمالـسا و  بـالقنا  راـهم  يارب  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  ياـه  شـالت  زکرمت  قارع و  ياـه  تیولوا 
.دیماجنا

نانچ .تسا  هدوب  ناگناگیب  عفانم  تالخادم و  یلخاد ، تالوحت  ریثأت  تحت  قارع  ناریا و  تابسانم  هتشذگ ، هرود ي  رد 3  عقاورد ،
اب اه  يراذگ  تسایـس  رثکا  هک  دوش  یم  صخـشم  زین ، قارع  ناریا و  روشک  تابـسانم 2  رب  مکاح  تالوحت  نییبت  یـسررب و  رد  هک 

رتکد .تسا  هدش  ماجنا  نآ  رییغت  رب  راذـگریثأت  لماوع  راهم  اب  هقطنم  رد  اوق  نزاوت  داجیا  ترورـض  يا و  هقطنم  تالداعم  رب  دـیکأت 
: تسا هتشون  اوق ، هنزاوم ي  رد  رثؤم  لماوع  سراف و  جیلخ  هقطنم ي  یتینما  تاظحالم  هب  یکیتلپوئژ  شرگن  اب  هدازدهتجم ،

ینعی کیتلپوئژ  یثلثم  ساسارب  هنزاوم  نیا  سراف  جیلخ  هقطنم ي  رد  تفای و  دهاوخ  موادـت  هنزاوم  ساسارب  اهنت  یـسایس  یگدـنز  »
هقطنم یمومع  تینما  دتفیب ، رطخ  هب  یتینما  هنزاوم ي  اهروشک  نیا  نیب  رگا  هک  انعم  نیدب  دریگ ؛ یم  لکش  قارع  ناتسبرع و  ناریا ،

 . (1)« .دش دهاوخ  هرطاخم  راچد  زین 

: تسا هتشون  قارع  ناریا و  راتفر  رب  نآ  ریثأت  هنزاوم و  رییغت  دنور  حیضوت  رد  يو 

ياـتدوک اـب  اـما  تشادـن ، نتفگ  يارب  یفرح  چـیه  اـیناتیرب  تشاد ، دوجو  روـشک  نیب 3  مهاـفت  یعوـن  هـک  هـهد 1950 ، لـیاوا  رد  »
فراع ناردارب  تموکح  هرود  .دـش  گنررپ  ایناتیرب  روضح  دروخ و  مه  رب  هنزاوم  نیا  نآ ، ياهاعدا  قارع و  رد  مساـق  میرکلادـبع 

 . (2)« .دروخ مهرب  هرابود  نزاوت  مادص  ثعب و  ندمآ  راک  يور  اب  اما  تسا ؛ شمارآ  هرود ي  زین ، قارع  رد 

سپ برغ  اکیرما و  ياه  تسایس  هرابرد ي  روشک ، نیا  يا  هقطنم  يژتارتسا  حارط  اکیرما و  تقو  هجراخ ي  ریزو  رجنیسیک ، يرنه 
: تسا هتشون  هقطنم  زا  سیلگنا  جورخ  زا 

يا هقطنم  تردق  هنزاوم ي  هک  تسیرورض  برغ  ناهج  هدحتم و  تالایا  عفانم  يارب  »

126 ص :

اه و هاگدـید  همانهام ي  سراف ،» جـیلخ  یبونج  هیـشاح ي  ياهروشک  ناریا و  يراکمه  زادـنا  مشچ  ، » هدازدـهتجم زوریپ  . 328 - 1
.13 ص 14 -  یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  نابآ 1380 ، هرامش 153 ، اه ، لیلحت 

.نامه . 329 - 2
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تالایا نپاژ و  اـپورا ، داـصتقا  يارب  هک  تفن  عباـنم  دـنریگن و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ور  هناـیم  ياـهورین  هک  دوش  ظـفح  يا  هنوگ  هب 
هب رداق  ار  يا  هقطنم  یتردق  ای  دنک  مهارف  ار  تردق  هنزاوم ي  دوخ  ای  برغ  اذل  دـتفین ؛ نمـشد  تسد  هب  تسا  یتایح  يرما  هدـحتم 

 . (1)« .دزاس راک  نیا  ماجنا 

: تسا هتشون  روشک  نیا  ییایفارغج  تیعقوم  رب  دیکأت  اب  اکیرما ، يا  هقطنم  يژتارتسا  رد  ناریا  شقن  هرابرد ي  رجنیسیک ،

درادن یگتـسب  درف  کی  هب  هقطنم  عفانم  یلو  دوب ، هدـش  لیدـبت  روشک  یتسود 2  رهظم  هب  هاـش  ههد ي 1970  ياه  لاـس  رد  هچرگ  »
كرد ساسارب  رتشیب  ام  یلصا  هزیگنا ي  .تساجرباپ  نانچمه  هک  تسا  یکیژتارتسا  یسایس و  ياه  تیعقاو  هدننک ي  سکعنم  هکلب 

 . (3)« .دوب ناریا  تلم  دادعتسا  شوه و  یعیبط و  عبانم   (2)، ییایفارغج تیمها 

127 ص :

.رجنیسیک زا  لقن  هب  ص 4 ، ، 1378  / 12  / 3 هرامش 306 ، رجاه ، مایپ  همان ي  هتفه  یسوط ، یسیئر  اضر  . 330 - 1
روظنم هب  یهورگ  هک  ینامز  ره  اج و  ره  رد  : » تسا هتـشون  تسایـس  اب  ایفارغج  طابترا  هرابرد ي  هدازدهتجم ، زوریپ  رتکد  . 331 - 2

، دتفا یم  نآ  رد  ذوفن  ای  ییایفارغج  هنحص ي  زا  هدافتـسا  رکف  هب  اهنآ  اب  دوخ  سایق  ناعونمه و  نایم  رد  دوخ  عضوم  ءاقترا  ای  مالعا 
هورگ نیا  هک  تساجنآ  تسا و  لماعت  نیا  هیلوا ي  يورین  ایفارغج  ینامز ، عطاقم  یخرب  رد  .دنزیمآ  یمرد  مه  اب  تسایـس  ایفارغج و 

تـسایس هاـگ  نیا ، رب  هوـالع  .دـتفا  یم  دوخ  ناـیاتمه  ناـیم  رد  شیوخ  عضوم  ءاـقترا  يارب  دوخ  تسیز  طـیحم  زا  هدافتـسا  رکف  هب 
ود اب  ام  اجنیا  رد  هک  تسا  حـضاو  .تسا  نیمزرـس )  ) دوخ ییاضف  تیوه  نییبت  روظنم  هب  هورگ  کی  يارب  اـضف  میـسقت  هیلوا  يورین 

دوخ یـسایس  عضوم  فیرعت  روظنم  هب  هورگ  لوا ، تفایهر  رد  میراد : راک  رـس و  دحاو  عوضوم  کی  صوصخ  رد  توافتم  تفایهر 
فورعم یـسایس  يایفارغج  هب  هک  دوش ، یم  ثعاب  ار  نارگید  ياضف  زا  ار  دوخ  هب  لوصو  لباق  ياضف  يزاسادـج  نارگید ، نایم  رد 

هب هک  دـنک  یم  اـفیا  ار  دوخ  ناـیاتمه  ناـیم  رد  هورگ  کـی  ذوفن  تردـق و  دوبهب  شیازفا و  شقن  اـیفارغج  مود ، تفاـیهر  رد  .تسا 
نیب یسایس و  تاعلاطم  رتفد  يداهتجا ، دوعسمریما  همجرت ي  سراف ، جیلخ  رد  ینیمزرس  لئاسم  تینما و   ) .تسا فورعم  کیتلپوئژ 

(. همدقم ص 32 ، ، 1380 نارهت ، لوا ، پاچ  یللملا ،
یجراخ تسایـس  هب  يزاین  هدـحتم  تالایا  ایآ  باتک  زا  یلـصف  لوحت ،» شوختـسد  یناهج  هنایمرواخ ، ، » رجنیـسیک يرنه  . 332 - 3

لاس نابآ ، رهم و  ، 169 هرامش 170 -  يداصتقا ، یسایس -  تاعالطا  هلجم ي  يودهم ، گنـشوه  اضرلادبع  رتکد  همجرت ي  دراد ؟
ص 23. ، 1380
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: تسا هتشون  برغ  اکیرما و  عفانم  ای  قارع  ای  ناریا  تبسن  هاگیاج و  نییعت  هب  هراشا  اب  سپس  يو 

ههد ي 1970، ياه  لاس  رخاوا  ات  .تسا  هدوب  یپ  رد  یپ  تارییغت  شوختسد  هقطنم  دوخ  دننامه  زین  نمشد  هژاو ي  موهفم  عقاورد ، »
دوش نآ  يزوریپ  زا  عنام  دوبن  رداق  هدحتم  تالایا  هک  ینورد  یبالقنا  یلو  دوب ؛ سراف  جـیلخ  رد  اکیرما  یتینما  تسایـس  نکر  ناریا 
جیلخ رد  برغ  عفانم  زا  تظفاحم  هفیظو ي  درک و  لیدبت  هقطنم  تینما  يارب  رطخ  نیرت  هدمع  هب  ار  روشک  نآ  دبای ، طلست  نآ  رب  ای 

لیدبت نمـشد  هب  زین  دوخ  لاس 1988 ، رد  ناریا ، اب  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ  هقطنم ، روشک  نیمود  قارع ، اریز  دـش ؛ رت  هدـیچیپ  سراـف 
 . (1)« .دش

سپ دوب و  اکیرما  یتینما  تسایس  نکر  ناریا  داتفه ، ههد ي  ياه  لاس  رد  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  رجنیـسیک  تسا  نشور  هک  نانچ 
لیدبت نمـشد  هب  مه  قارع  دعب  يدـنچ  یلو  درک ؛ لمع  ناریا  هیلع  اکیرما  عفانم  بوچراچ  رد  گنج  لاس  لوط 8  رد  قارع  نآ ، زا 

ياه شلاـچ  زا  فیعـض ، ياـهروشک  زا  يا  هعومجم  قارع و  ناریا و  دـنمورین  روشک  ربارب 2  رد  سراف ، جـیلخ  تینما  زورما  دـش و 
قارع اب  اکیرما  طباور  هک  دـنک  یم  مکح  یتنـس  یـساملپید  هک  تسا  رواب  نیا  رب  رجنیـسیک  ساـسا ، نیمه  رب  .تسا  اـکیرما  هدـنیآ 
دیابن قارع   (2) .دهد لکـش  هقطنم  رد  ار  تردق  هنزاوم ي  زا  یـشخب  دـناوتب  قارع ) ای  ناریا   ) اهنآ زا  یکی  مک  تسد  ات  دـبای  دوبهب 

ناگیاسمه ربارب  رد  ار  دوخ  لالقتسا  دناوتن  هک  فیعـض  نانچ  نآ  هن  دنز و  مهرب  هقطنم  رد  ار  اوق  هنزاوم ي  هک  دشاب  دنمورین  نانچ 
 . (3) .دیامن ظفح  ناریا ! هژیو  هب  دوخ ، راک  عمط 

هنزاوم ي ساسارب  دناوت  یمن   (4) یـسامت هنوگ  چیه  تسا ، راک  رـس  رب  مادص  هک  ینامز  ات  هک  تسا  هدرک  دیکأت  لاح  نیع  رد  يو 
 . (5) .دریگ تروص  وا  اب  تردق 

128 ص :

ص 17. نامه ، . 333 - 1
.17 ص 18 -  نامه ، . 334 - 2

ص 22. نامه ، . 335 - 3
هقباس ي هب  هجوت  اب  نم  : » دـیوگ یم  رجنیـسیک  رظن  فالخرب  هقطنم ، قارع و  لئاسم  رد  سانـشراک  نوسوـالک ، کـیرتاپ  . 336 - 4

نمـشد کـی  شیادـیپ  تروـص  رد  هک  مریگب  هجیتـن  مناوـت  یم  و 1980  ههد 1970  ياـه  لاـس  رد  قارع  اـکیرما و  طـباور  دـنور 
« .دشاب هتشادن  روشک  نیا  رب  مکاح  میژر  اب  يا  هناتـسود  هطبار ي  رگا  یتح  دنک ، یم  يراکمه  قارع  اب  دناوت  یم  اکیرما  كرتشم ،

(. ص 5 ، 1379  / 6  / 23 هرامش 40 ، مجنپ ، لاس  نامجرت ،  1379  / 5  / 12 توا 2000 ، هلجملا ،» اب  هبحاصم  )»
ص 22. نامه ، . 337 - 5
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قارع رد  تردـق  ییاج  هب  اج  ترورـض  رب  یتح  نآ  رظن  دروم  هنزاوم ي  اکیرما و  عفانم  ياه  ترورـض  ساسارب  عقاورد  رجنیـسیک ،
.تسا هدرک  لوحم   (1) مادص يرانکرب  زا  سپ  نارود  هب  اوق  هنزاوم ي  داجیا  يارب  ار  قارع  اب  سامت  هنوگره  هدرک و  دیکأت 

اب طاـبترا  هوحن ي  اوـق و  هنزاوـم ي  داـجیا  يا ، هقطنم  تـالداعم  هنیمز ي  رد  ییاـکیرما ، نازادرپ  هیرظن  زا  رگید  یکی  یکـسنیژرب ،
هنامصخ یعضوم  قارع  هب  تبسن  ناریا  تلود  : » هک تسا  هتـشاد  راهظا  يرگید  اب  یکی  تردق  ندرک  یثنخ  روظنم  هب  قارع  ای  ناریا 

ار رت  كانرطخ  روشک  میناوتب  هلیـسو  نیدـب  ات  میـشاب  هتـشاد  يرتهب  طباور  روشک  نیا 2  زا  یکی  اـب  هک  تساـم  دوـس  هب  سپ  دراد ،
 . (2)« .مینک يوزنم 

ناوت یم  هنوگچ  هک  شـسرپ  نیا  حرط  اب  سیلگنا ، یعافد  تاعلاطم  يارب  دحتم  ياهورین  یتنطلـس  هسـسؤم ي  وضع  کیرتراپ ، لین 
هب اوق  هنزاوم ي  ظـفح  قیرط  زا  راـک  نیا  اـیآ  درک و  ظـفح  سراـف ، جـیلخ  زا  نازرا  تفن  هضرع ي  لـیبق  زا  ار ، کـیژتارتسا  عفاـنم 

: هک تسا  هتفگ  یتنس  شور  هب  اوق  هنزاوم ي  داجیا  هب  يداقتنا  یشرگن  اب  ؟(3)  تسا ریذپ  ناکما  نآ  یتنس  تروص 

ینیداینب تارییغت  هک  دـندقتعم  اکیرما  رد  ناگمه  .تسین  ههد 1980  ياه  لاس  دـننام  رگید  تسا و  هدرک  قرف  عاـضوا  نونکا  مه  »
رب سراف  جـیلخ  يراکمه  ياروش  ياهروشک  لابق  رد  سراـف و  جـیلخ  رد  ناریا  یجراـخ  تسایـس  .تسا  عوقو  فرـش  رد  ناریا  رد 

لاس ود  یکی  یط  رد  رگا  لاح  .تسا  هدش  راوتسا  ییادز  جنشت 

129 ص :

،ص 22. نامه . 338 - 1
يروهمج يرازگربخ  اـکیرما »، ناریا و  طـباور  یـسررب  ، » رجنیـسیک روضح  اـب  نا  نا  .یـس  ینویزیولت  هکبـش  رد  درگزیم  . 339 - 2

.71B 025 - 54 - 9 هرامش ي هژیو  سکلت  ، 1378  / 10  / 17 یمالسا ،
زکرم هیرـشن ي   ) دربهار ناتـسبات 1380 ، يروهمج ، تسایر  کیژتارتسا  تاـقیقحت  زکرم  رد  ینارنخـس  کـیرتراپ ، لـین  . 340 - 3

ص 362. هرامش ي 21 ، زیئاپ 1380 ، کیژتارتسا ) تاقیقحت 
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کیژتارتسا عفانم  تفگ  ناوت  یم  دوش ، نآ  نیـشناج  ارگ  ترثک  کیتارکمد و  یمیژر  دنک و  طوقـس  قارع  رد  مادص  میژر  هدنیآ ،
 . (1)« .تسا هدش  نیمأت  سراف  جیلخ  هقطنم ي  رد  برغ 

هقطنم رد  برغ  کیژتارتسا  عفانم  دـیآ  راک  رـس  رب  يدـیدج  میژر  قارع  رد  رگا  ناریا ، رد  تالوحت  دـنور  اـب  هک  تسا  دـقتعم  يو 
هب لاح  نیع  رد  تسا و  راوتـسا  کیتارکمد  یگژیو  اب  قارع  ناریا و  رد  ینورد  تالوحت  تیهاـم  رب  هیرظن  نیا  .دـش  دـهاوخ  نیمأـت 

.دوش یم  قیوشت  هیصوت و  هیرظن  نیا  بوچراچ  رد  مادص  میژر  رییغت  قارع و  رد  هلخادم  يارب  شالت  دسر  یم  رظن 

لین هیرظن ي  ریسم و  نیا  رد  قارع  ناریا و  شقن  يا و  هقطنم  هنزاوم ي  رب  دیکأت  اب  رجنیسیک ، یکسنیژرب و  هیرظن ي  هیاپ ي  رب  لاح 
قارع ناریا و  تابـسانم  برغ ، کـیژتارتسا  عفاـنم  نیمأـت  يارب  قارع  ناریا و  رد  کـیتارکمد  ماـظن  داـجیا  رب  دـیکأت  اـب  کـیرتراپ ،

یهیدـب دوب ؟ دـهاوخ  ققحت  يریگیپ و  لباق  هنوگچ   (2) کیرحت هلخادـم و  هنوگره  زا  لقتـسم  روشک و  كرتشم 2  عفانم  ساـسارب 
، میهافم نیا  ققحت  دنک و  یم  هیجوت  هقطنم  رد  اوق  نزاوت  يرارقرب  يارب  ار  یجراخ  ياه  تردق  روضح  قطنم  اهدرکیور ، نیا  تسا 

هلخادم زا  زین  روشک  یلخاد 2  تالوحت  دنور  دش و  دـهاوخ  كرتشم  عفانم  هیاپ ي  رب  قارع  ناریا و  تابـسانم  يریگ  لکـش  زا  عنام 
.دوب دهاوخن  نوصم  ناگناگیب  ي 

130 ص :

.نامه . 341 - 1
ناریا گنج  هک  تسا  هتشون  مادص  هب  يا  همان  رد  قارع  نویزیولت  هتفگ ي  هب  قارع ، يربهر  ياروش  نواعم  میهاربا ، تزع  . 342 - 2

دادغب و هنادنمتردق ي  تکرح  بوکرس  فده  اب  ناگناگیب  تاکیرحت  .دوب  قارع  نانمشد  ناگناگیب و  تاکیرحت  هجیتن ي  قارع  و 
يروهمج يرازگربـخ  هژیو  سکلت   ) .دـش رجنم  هیاـسمه  روـشک  گـنج 2  هب  تیاـهن  رد  قارع  گرزب  ياهدرواتـسد  ندرک  یثـنخ 

(. 1380  / 10  / 28 یمالسا ،
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قارع ناریا و  تابسانم  رد  نارحب  زاغآ 

نتسویپ مه  هب  اب  دش  ببس  سیلگنا  يا  هقطنم  ياه  تسایس  بوچراچ  رد  ینامثع  تلود  یـشاپورف  زا  سپ   (1) قارع تلود  لیکشت 
روظنم هب  هک  یتیلم ، دنچ  روشک  نیا  رجنیـسیک  يرنه  هتـشون ي  هب   (2) .دوش سیسأت  دیدج  روشک  لصوم ، دادغب و  هرصب ، ناتـسا   3

یم هرادا  یمـشاه  نادناخ  هلیـسو ي  هب  لالقتـسا  هب  لین  زا  سپ  دوب ، هدش  سیـسأت  ایناتیرب  يداصتقا  کیژتارتسا و  عفانم  هب  تمدخ 
تایلمع رد  سیلگنا  ریقحت  تسکـش و  لابند  هب  .تفر  یم  رامـش  هب  سراف  جیلخ  هیحان ي  رد  ایناتیرب  يژتارتسا  تارقف  نوتـس  دش و 

قارع ناریا و  تافالتخا   (4) .دش لزلزتم  هیاپ  زا  دادـغب  نامیپ  (3) و  ضرقنم لاس 1958  رد  یمـشاه  نادناخ  لاـس 1956 ، رد  زئوس 
دوب هدش  لقتنم  دیدج  هرود ي  هب  ینامثع  هرود ي  زا  هک 

131 ص :

 / لاس 914 ه ق رد  هک  تسا  هتـشون  قارع  هچخیرات  هرابرد ي  نآ  لئاسم  سراف و  جـیلخ  باـتک  رد  یهلا  نویاـمه  رتکد  . 343 - 1
رد قارع  1538 م ،  - 1625 1017 ه ق /  ياه 1047 -  لاس  زج  هب  درک و  فرصت  ار  قارع  ناریا ، ياوق  تسکش  اب  ینامثع  1535 م 

قارع 1920 م  لاس 1299 ه ق /  رد  قفتم  لود  تسد  هب  نآ  هیزجت  لوا و  گنج  رد  ینامثع  تسکـش  زا  سپ  .دوب  ینامثع  فرـصت 
هب لوا  لـصیف  ماـن  اـب  نسح  نب  لـصیف  سیلگنا  تیاـمح  اـب  1921 م ، ق /  ه  لاـس 1300  رد  .تفرگ  رارق  سیلگنا  تیموـیق  تـحت 

تحت نانچمه  یلو  دش ؛ لقتسم  امسر  قارع  تفای و  نایاپ  سیلگنا  تیمویق  1932 م /  لاس 1311 ه ق /  رد  .دیسر  قارع  یهاشداپ 
یتنطلس میژر  دش و  وربور  تسکش  اب  سیلگنا  هطلس ي  زا  ییاهر  يارب  ینالیگ  شالت  لاس 1941 م  رد  .تشاد  رارق  سیلگنا  ذوفن 

میژر دـش و  ضرقنم  یتنطلـس  میژر  مساق ، مالـسلادبع  ياتدوک  اـب  .م   1958 ق /  ه  لاـس 1337  رد  .تفاـی  همادا  لاس 1958 م  اـت 
کمک اب  ار  تموکح  درک و  اتدوک  يو  هیلع  مساـق  ناراـی  زا  فراـع  مالـسلادبع  1966 م /  لاس 1342 /  رد  .دـش  مالعا  يروهمج 

وا نیشناج  فراع ، نمحرلادبع  دش و  هتـشک  رتپوکیله  هحناس  رد  1966 م  لاـس 1345 ه ق /  رد  یلو  تفرگ ؛ تسد  هب  ثعب  بزح 
ریت رد  بالقنا  یهدنامرف  ياروش  لیکشت  اب  درک و  نوگنرس  ار  فراع  میژر  ییاتدوک ، اب  رکبلا  1968 م  لاس 1347 ه ق /  رد  .دش 

.تفرگ رارق  تردق  دنسم  رد  مادص  لاس 1979  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  تفرگ و  تسد  هب  ار  تردق  هیئوژ 1968 ) ( 1347
ص 658. ذخأم 2 ، . 344 - 2

ذخأم 10. . 345 - 3
ص 90. دادرخ 1363 ، نارهت ، ینایتشآ ، تاراشتنا  یفرش ، دومحم  همجرت ي  ناریا ، رد  اه  تردق  گنج  نیبور ، يراب  . 346 - 4
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رد .تشاد  دـیکأت  دوخ  تافالتخا  لـح  رب  قارع  نتخانـش  تیمـسر  هب  يارب  ناریا  دوب و  هتخادـنا  هیاـس  روشک  طباور 2  رب  ناـنچمه 
تموکح طوقـس  اب   (1) .دـش اضما  روشک  ناـیم 2  لاـس 1316  هاـم  ریت   13 لاس 1937 /  يدحرـس  هماندـهع ي  بوچراـچ ، نیمه 

همادا دیسر ، تردق  هب  قارع  رد  ثعب  بزح  هک  لاس 1968 ، ات  تفای و  دوبهب  قارع  ناریا و  طباور  لاس 1963 ، رد  مساق  میرکلادبع 
هجراخ ي روما  ریزو  ات  دش  بجوم  رما  نیمه  دندرک و  ناریا  هب  یتازواجت  قارع  حلـسم  ياهورین  تدم  نیا  رد  هک  دـنچره  .تشاد 

قیرط زا  روـشک  نیب 2  فالتخا  لـصف  لـح و  هب  ار  ناریا  تلود  لـیامت  روکذـم ، تازواـجت  هب  هراـشا  نمـض  انـس  سلجم  رد  ناریا 
 . (2) .دراد زاربا  زیمآ  تملاسم 

قفوم و ياتدوک   4 یماظن ، تموکح  لاس  زا 10  دعب  قارع   (3) ثعب بزح 

132 ص :

ص 667. ذخأم 2 ، . 347 - 1
ص 137. ، 1371 نارهت ، قارع ، ناریا و  يزرم  دانسا  هدیزگ  دانسا ، رشن  دحاو ، یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  . 348 - 2

تسیلایسوس بزح  يریگ  لکش  هرابرد ي  هحفص 21  رد  لیعامسا  ي  قراط -  هتشون  برع  یتسیلانویـسان  پچ  باتک  رد  . 349 - 3
.دش رادیدپ  برع  یتسینومک  ياه  بزح  زا  سپ  برع  ثعب  یتسیلایسوس  بزح  یخیرات ، بیترت  ظاحل  زا  تسا : هدش  هتـشون  ثعب 

هاگشناد رد  نآ  ياه  تیلاعف  نیتسخن  .تسا  هدوب  برع  ناهج  یتسینومک  ریغ  یسایس  شبنج  نیتسخن  فرعم  ثعب  بزح  ور  نیا  زا 
هک دوب  هدنکارپ  یصوصخ و  ياه  هورگ  زا  یعمج  هدنیامن  بزح  نامز ، نیا  رد  .تفرگ  تروص   1940 رد 1941 -  هژیو  هب  هیروس ،

تدـحو يدازآ و  هب  طوبرم  هدرتسگ  یـسایس  لئاسم  هب  هجوت  لاح ، نیا  اب  .دـندوب  هدـش  هدز  ناجیه  نانبل  هیروس و  مربم  لـئاسم  زا 
، تارهاظت یهدـنامزاس  یـسایس و  ياه  هیرـشن  عیزوت  هیهت و  هار  زا  تسیاب  یم  هک  اه ، هورگ  نیا  هدـمع ي  ياـه  تیلاـعف  رد  برع 

دزمان قلفع  لشیم  هک  هیئوژ ي 1942  رد  اه ، هورگ  نیا  .دوب  هدـش  سکعنم  دـنتخیگنا ، یمرب  ار  تدـحو  يدازآ و  لئاسم  هب  هقالع 
لوصا عقاورد ، وا ، یسایس  راک  همانرب ي  .دندروآرد  نیئآ  کی  تروص  هب  ار  دوخ  يداینب  ياه  هشیدنا  دوب ، هدش  ناملراپ  تاباختنا 
ییایوپ هشیدـنا ي  رب  دـیکأت   - 1 درک : هصـالخ  ریز  حرـش  هب  ار  اـهنآ  ناوت  یم  هک  دوـمن  نییعت  ار  روـهظون  بزح  هیاـپ ي  یـسایس 

ییارگ هقرف  در  یبرع 3 -  گنهرف  تدـحو  یگچراپکی و  ظفح  رب  دـیکأت  .تسا 2 -  بارعا  ياه  نامرآ  فرعم  هک  یتسیلانویـسان 
ناهج تدـحو  يدازآ و  رب  دـیکأت  .تسا 5 -  يداـم  یعنـصت  یقرت  فرعم  هک  مسینومک  تیموـکحم  ییارگ 4 -  هیحان  یبهذـم و 

.برع
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ياهورین شقن  راتخاس و  رد  یقیمع  ینوگرگد  (1) و  تفرگ تسد  هب  اتدوک  اب  ار  تردـق  قفومان  ياه  شالت  زا  يریگ  مشچ  رامش 
 . (3) .درک داجیا  ار  یبرع  ياهروشک  ياه  شترا  نیرتدنمورین  زا  یکی  ثعب ، میژر  اهدعب  (2) و  دروآ دوجو  هب  حلسم 

ياه تلود  یتسیلایرپما ، مظن  نیا  رد  .تسا  هتفرگ  أـشنم  تردـق  تاـطابترا  زا  یناـهج  مظن  هب  هدـیقع  هیاـپ ي  رب  یثعب ، ینیب  ناـهج 
هراـبود ي شزیخ  اـهنت  دــنهد و  یم  شرتـسگ  دنــشخب و  یم  مـیکحت  ار  ناشتردــق  اـهروشک ، میــسقت  رامثتــسا و  هار  زا  ردــتقم 

ثعب هدـیقع ي  هب  .دـنک  دوبان  ار  یتسیلایرپما  یلیمحت  تردـق  تاطابترا  يوگلا  دـناوت  یم  تدـحو  بـالقنا و  هار  زا  یتسیلانویـسان 
يارب هجیتن  رد  تسا و  هدرک  تیوقت  رتشیب  هیحاـن  رد  ار  مسیلاـیرپما  ياـهژد  مود ، یناـهج  گـنج  یپ  رد  برع  ياـه  تلود  فعض 
ناهج هب  تبـسن  ثعب  رکفت  هیاـپ  رب  ثعب ، بزح  راذـگناینب  قلفع ، لـشیم   (4) .تسا زاین  يرتمکحتـسم  تدـحو  هب  نآ  اب  ییورایور 

اه ینیطسلف  یلصا  لضعم  هک  تسانعم  نیا  رب  رظان  قلفع  لشیم  هیرظن ي   (5)« .درذگ یم  نیطسلف  زا  تدحو  هار  : » تسا هتفگ  برع 
هب یبایتسد  يارب  نیاربانب  تساهروشک ؛ نیا  هیزجت ي  برع و  ناهج  رد  یتسیلاـیرپما  تسایـس  لیئارـسا ، رگلاغـشا  میژر  شیادـیپ  و 

.دوشگ ار  یتسینویهص  دض  ههبج ي  دیاب  تدحو 

حلاص  (6) .دش دـیدشت  یـسوسحم  روط  هب  قارع  ناریا و  روشک  تاشقانم 2  قارع ، رد  ثعب  بزح  تردـق  بسک  زا  سپ  هلـصافالب 
: درک مالعا  قارع ، تقو  روشک  ریزو  ریزو و  تسخن  نواعم  شامع ، يدهم 

فالتخا .تسا  قارع  كاخ  زا  یئزج  برعلا  طش  .تسا  هتـشادن  فالتخا  ناریا  اب  برعلا  طش  هرابرد ي  يدج  روط  هب  زگره  قارع  »
دش و ناریا  همیمض ي  یجراخ  تیمویق  هرود ي  رد  قارع و  كاخ  زا  یتمسق  هک  هدوب ، ناتسزوخ ] ] ناتسبرع هرابرد ي 

133 ص :

ص هرامش ي 23 ، راهب 1378 ، وگو ، تفگ  هلجم ي  ندـش ،» یماظن  ریـسم  رد  قارع  هعماج ، گنج و  ، » یجافخلا ماـصع  . 350 - 1
.65

ص 71. نامه ، . 351 - 2

ص 64. نامه ، . 352 - 3
، نارهت یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  ملاع ، نمحرلادبع  همجرت ي  برع ، یتسیلانویـسان  پچ  لیعامـسا ، .قراط ي  . 353 - 4

ص 43. ، 1365
ص 44. نامه ، . 354 - 5

نیـسح همجرت ي  قارع ، ناریا و  گنج  مود : دـلج  نردـم ، گنج  زا  ییاه  سرد  رنگاو ، .رآ  ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوتنآ  . 355 - 6
.37 ص 38 -  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  اتکی ،
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 . (1)« .دوش یم  هدیمان  زاوها  زونه  قارع  مدرم  تساوخ  فالخرب 

لوبق هب  رضاح  ناریا  رگا  درک  مالعا  دوردنورا  هناخدور ي  هرابرد ي  لیروآ 1969 ) لاس 1348(19  نیدرورف  رد 21  قارع ، تلود 
یم هناخدور  نیا  دراو  ناریا  دـصقم  هب  هک  ییاه  یتشک  اـب  یناریا  ياـه  یتشک  روبع  زا  دوشن  هناـخدور  نیا  رب  قارع  تیمکاـح  قح 

هدهاعم ي رگید  ناریا  هک  تفگ  انـس  سلجم  هب  ناریا  هجراخ ي  روما  ریزو  نواعم  زور  نامه  رد   (2) .درک دهاوخ  يریگولج  دنوش 
کی  (3) .دـناد یمن  ربتعم  تسا ، روشک  يزرم 2  هناخدور ي  هک  دوردـنورا ، رد  روشک  قوقح 2  هرابرد ي  ار  قارع  اـب  لاس 1937 
وریپ .تشاد  مالعا  ار  نآ  طرش  دیق و  نودب  لاطبا  هاش  لاس 1937 ، دادرارق  بجوم  هب  لاس 1348  نیدرورف  خیرات 21  رد  دعب ، زور 

تخادرپ زا  درک و  روبع  ناریا  ردانب  يوس  هب  برعلا  طش  زا  یگنج  تروکسا  اب  تشهبیدرا  رد 21  ناریا  یناگرزاب  یتشک  کی  نآ ،
دعب لحارم  رد  يریگرد  هنیمز ي  یلو  دیـسر  نایاپ  هب  ماجنارـس  اـه  شنت  زا  هلحرم  نیا   (4) .دـیزرو عانتما  قارع  هب  یکرمگ  قوقح 

.دش

لماش يدـیدج  هشقن ي  یتح  اه  یقارع  ناتـسزوخ ، قبـسا  رادناتـسا  هتفگ ي  هب  ات  دـش  ببـس  ناریا  هب  تبـسن  قارع  یـضرا  ياـعدا 
تساوخرد هیجوت  يارب  قارع  تلود  عقاورد   (5) .دننک بصن  هدنیوگ  يرجم و  رس  يالاب  هرصب  نویزیولت  رد  ار  ناتسزوخ  زا  یشخب 

هب ار  رهشمرخ  ناتسبرع ، هب  ناتسزوخ  هلمج  زا  .درک  مادقا  اه  هشقن  بتک و  رد  ییایفارغج  یماسا  رییغت  هب  یمـسر  روط  هب  دوخ  ياه 
هب يددـعتم  ياه  فارگلت  تالاقم و  قارع  تاـعوبطم  رد  نینچمه  .داد  ماـن  رییغت  زاوحـالا  هب  ار  زاوها  ناداـبع و  ار  ناداـبآ  هرمحم ،
زا زین ، قارع  تلود  .دنک  مادقا  ناتسزوخ ] ] ناتـسبرع يدازآ  يارب  هک  دوب  هدش  تساوخرد  قارع  تلود  زا  نآ  یط  هک  دیـسر  پاچ 
رد ریرحتلا ، ههبج  دـننام  اـه ، شبنج  نیا  دومن ، یم  تیاـمح  دـندرک  یم  تیلاـعف  ناریا  ناتـسزوخ  هیزجت ي  يارب  هک  ییاـه  شبنج 

رد ههبج  نیا  دارفا  .دندوب  رادروخرب  قارع  تلود  ییویدار  تالیهست  زا  دنتشاد و  يرقم  دادغب 

134 ص :

.98 ص 99 -  ، 1377 مود ، پاچ  نارهت ، ناهیک ، تاراشتنا  سراف ، جیلخ  رد  نارحب  نوناک  ینادلو ، يرفعج  رغصا  . 356 - 1
ص 105. ذخأم 21 ، . 357 - 2

یـسایس و تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع  یخـسار  گنـشوه  همجرت ي  قارع ، ناریا و  دـحتم ، للم  نامزاس  مویهر ، نورماک  . 358 - 3
ص 22. نارهت 1376 ، یللملا ، نیب 
.37 ص 38 -  ذخأم 29 ، . 359 - 4

هرامش راهب 1378 ، رصاعم ، خیرات  همان ي  لصف  یلوسر ،» سابع  اب  وگو  تفگ  (، » ناتسزوخ قباس  رادناتسا   ) رولاس سابع  . 360 - 5
.229 ص 230 -  مجنپ ، ي 
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 . (1) .دندش یم  ناریا  دراو  تایلمع  يارب  قارع  هحلسا  لوپ و  اب  سپس  دندید و  یم  یماظن  شزومآ  قارع 

تیلاعف نآ  هیزجت  يارب  دنتشاد و  یضرا  ياعدا  قطانم  نیا  هب  تبسن  ناتسزوخ ، قطانم  زا  یشخب  ینیشن  برع  هب  دانتـسا  اب  اه  یقارع 
رد  (2) .درک مالعا  قارع  كاخ  زا  ییزج  ناتـسبرع و  ار  ناتـسزوخ  زین  مساق  میرکلادـبع  یثعب ، تموکح  زا  لـبق  یتح  .دـندرک  یم 

اددـجم اه  یثعب  تموکح  نامز  رد  یلو  ؛(3)  دـش لصاح  قفاوت  اه  هنیمز  یخرب  رد  دـش و  بوخ  طباور  فراع ، نمحرلادـبع  نامز 
نامز رد  ار  رـصقلا  ما  ردنب  ایرد ، هب  قارع  هار  ندـش  دودـسم  گنج و  عوقو  زا  ینارگن  تلع  هب  اه  یقارع  یتح  .دـش  هریت  تابـسانم 

 . (4) .دندرک ثادحا  رکبلا  نسح 

هقطنم زا  سیلگنا  ياهورین  جورخ 

، گنیلرتسا هریل ي  شزرا  شهاک  روشک و  نیا  رد  يداصتقا  نارحب  لابند  هب  سیلگنا ، ریزو  تسخن  نوسلیو ، دوراه  لاس 1967  رد 
زا ینارگن  اب  سیلگنا  تقو  عاـفد  ریزو   (5) .درک حرطم  ار  سراف ، جـیلخ  هلمج  زا  زئوس ، قرـش  زا  ایناتیرب  ياهورین  جورخ  هماـنرب ي 

يارب يرگید  هراچ  ساـسا  هکنیا  زا  لـبق  سیلگنا  تمیزع  یمظن  یب  هک  تسا  نیا  هظحل  نیا  رد  رطخ  : » تفگ مادـقا  نیا  ياهدـمایپ 
میمصت لاس 1968 ، رد  یلو  .دوب  ینیشن  بقع  فلاخم  راک ، هظفاحم  بزح  .دوش » لدب  ینالوط  يدروخ  دز و  هب  .دشاب  هقطنم  تابث 

.درک ندـید  سراف  جـیلخ  زا  سیه ، دراودا  راک ، هظفاحم  بزح  ربهر  لاس 1969 ، رد  .دش  مالعا  امسر  ینیـشن  بقع  يارب  سیلگنا 
 . (6)« .تسا رطخ  هناتسآ  رد  نونکا  مه  هدرب  هرهب  نآ  زا  سراف  جیلخ  هک  یمئاد  تابث   » درک مالعا  تشگزاب  رد  يو 

ياهراتخاس یـشاپورف  زا  لصاح  ياه  ینارگن  .تشاد  يا  هدرتسگ  باـتزاب  هناـیمرواخ  هقطنم ي  حطـس  رد  سیلگنا  میمـصت  مـالعا 
دیدج نارود  ندروآرب  رس  و  يدامتم ، ياه  لاس  یط  سیلگنا  ياه  تسایس  رثا  رب  هدش  داجیا 

135 ص :

.98 ص 99 -  ذخأم 30 ، . 361 - 1
ص 220. ذخأم 34 ، . 362 - 2
ص 221. ذخأم 34 ، . 363 - 3

.224 ص 225 -  ذخأم 34 ، . 364 - 4
ص 277. زییاپ 1360 ، ناهبزور ، تاراشتنا  یبایسارفا ، مارهب  همجرت ي  نیطالس ، یب  ناتسبرع  يدیلاهدرف ، . 365 - 5

ص 267. ، 1371 نارهت ، بآ ، رهش  تاراشتنا  ناکام ، رایرهش  ششوک  هب  خیرات ، هب  خساپ  يولهپ ، اضردمحم  . 366 - 6
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هب نیا ، زا  شیپ  .دراد  رارق  يدیدج  ياه  شلاچ  ربارب  رد  ار  سیلگنا  يوس  زا  هدش  داجیا  تابث  یللملا ، نیب  يا و  هقطنم  ياه  تباقر 
هک دوـب  هداد  ناـنیمطا  يو  هـب  تاـقالم  رد  سیلگنا ، هجراـخ  ترازو  صوـصخم  هداتــسرف ي  زتربار ، يوـلهپ  اضردـمحم  هـتفگ ي 
اب اه  یـسیلگنا  هرکاذم ، نیا  زا  دعب  هام  هس  .درک  دهاوخ  ظفح  سراف  جـیلخ  رد  ار  دوخ  روضح  دـشاب  مزال  هک  هزادـنا  ره  شروشک 

زور 18 هب  عجار  دوخ  هنامرحم  ياـه  تشادداـی  رد  ناریا  راـبرد  ریزو  ملع  هللادـسا   (1)! دنتفر دـندرک و  اهر  ار  سراف  جـیلخ  باتش 
لح المع  بنت  هریزج ي  هیضق ي  هک  تفگ  نم  هب  هنامرحم  یلیخ  تیار ، سیندرس  ایناتیرب ، ریفـس  : » تسا هتـشون  لاس 1969  هیروف 
نیا نوچ  دیاین ، رانک  ناریا  اب  يوحن  هب  رگا  میا  هتفگ  همیخلا  سأر  خیـش  هب  ام  اریز  دش ؛ دهاوخ  راذگاو  ناریا  هب  اعطق  تسا و  هدـش 
خیـش تفرگ و  دـهاوخ  ار  ریازج  نیا  ارهق  تروص ، نیا  ریغ  رد  انوناق و  ناریا  دـنراد -  رارق  سراف ) جـیلخ   ) هنایم طـخ  يـالاب  ریازج 

و متفگ : .تسا  فصنم  طخ  ریز  هریزج  نیا  داد : خـساپ  دوش ؟ یم  هچ  یـسوموبا  متفگ : .دـنک  هلماعم  اـهنآ  رـس  رب  هک  درک  تقفاوم 
بارعا همه  اب  امـش  طباور  دیوش  لسوتم  روز  هب  رگا  تفگ : يو  .میراذگب  طخ  ریز  ار  نامیاپ  هک  تسه  دایز  ردق  نآ  مه  ام  تردق 

 . (2)« ...منهج هب  متفگ : .دروخ  یم  مه  هب 

نم : » تسا هتفگ  يولهپ  اضردمحم  .تسا  هقطنم  رد  سیلگنا  ینیزگیاج  يارب  اهنآ  تالیامت  فرعم  ناریا ، تقو  نالوئسم  تاراهظا 
ریاس هکلب  نم  روشک  رطاـخ  هب  اـهنت  هن  عوضوم  نیا  دـنامبزاب و  یتسیاـب  هراومه  ناریا ، تراـظن  اـب  سراـف ، جـیلخ  هک  منک  یم  رکف 

هک درک  مالعا  لاس 1971  نئوژ  رد 24  يدنله  يا  هیرـشن  اب  هبحاصم  رد  نینچمه  يو   (3)« .تسا ناهج  سراف و  جیلخ  ياهروشک 
عزتنم ردام  نیمزرـس  زا  تشادن  يدنمتردق  يزکرم  تموکح  ناریا  هک  یماگنه  شیپ ، لاس  دودـح 80  دراد و  قلعت  ناریا  هب  ریازج 

اه یسیلگنا  یلو  تشاد ؛ لیسگ  یماظن  يورین  ریازج ، يریگ  سپزاب  يارب  شردپ  دندوب و  هدش 

136 ص :

ص 269. ، 1362 نارهت ، ریبکریما ، تاراشتنا  نیئآ ، کین  هللا  لضف  همجرت ي  هحلسا ، رازاب  نوسمس ، ینوتنآ  . 367 - 1
یـسایس و تاعلاطم  رتفد  يداهتجا ، دوعـسمریما  همجرت ي  سراف ، جیلخ  رد  ینیمزرـس  لئاسم  تینما و  هدازدهتجم ، زوریپ  . 368 - 2

ص 275. ، 1380 نارهت ، یللملا ، نیب 
هـمجرت ي راـهب 1978 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرــشن  یماـظن ،» لـیلحت  هـیزجت و  کــی  قارع  ناریا و  گــنج  ، » شراــک مـیارفا  . 369 - 3
، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  حلـسم ، ياهورین  لک  داتـس  تایلمع  تاعالطا و  تنواـعم  ریثکت  یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ 

.8 ص 9 - 
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دبای ققحت  نونکا  رما  نیا  تسا  راودیما  هک  دوزفا  هاش  سپس  .دوشن  هتـشارفا  اجنآ  رد  یتیمکاح  چیه  مچرپ  هیـضق  لح  ات  دنداد  لوق 
: تشاد راهظا  سیئوس  رد  يا  هبحاصم  یط  نینچمه  يو   (1) .تسین ریازج  هداعا ي  يارب  روز  هب  لسوت  زج  هب  يرگید  هار  هنرگو 

ار بلطم  نیا  هک  میراد  راـیتخا  رد  يرگید  دانـسا  اـیناتیرب و  يراداـیرد  ترازو  ياـه  هشقن  اـم  دـنراد و  قـلعت  تلم  هـب  ریازج  نـیا  »
جارح هب  دهاش  میهاوخ  یمن  نوچ  میوش ، یم  لسوتم  روز  هب  ریازج ، يریگ  سپزاب  يارب  موزل ، تروص  رد  یتح  .دنک  یم  قیدـصت 

 . (2)« .مشاب مروشک  نتفر 

دناوت یمن  هجو  چـیه  هب  ناریا  : » تفگ سابعردـنب  مدرم  هب  باطخ  ادـیوه ، سابعریما  ناریا ، تقو  ریزو  تسخن  لـئاسم ، نیمه  وریپ 
تیقفوم تینما و  يارب  ناریا  .تسا  روشک  یتایح  ياه  هار  هدنریگرب ي  رد  اریز  دشاب ؛ توافت  یب  سراف  جـیلخ  هدـنیآ ي  هب  تبـسن 

ناوت مامت  اب  دنک  لصف  لح و  زیمآ  تملاسم  قیرط  زا  ار  هلئـسم  دناوتن  رگا  فادـها  نیا  هب  لین  يارب  تسا و  دـنمزاین  ریازج  هب  دوخ 
 . (3)« .دیگنج دهاوخ 

ریازج رب  رگید  راب  ار  دوخ  تیمکاح  دنوش ، جراخ  سراف  جیلخ  زا  اه  یـسیلگنا  هکنآ  زا  لبق  زور  کی  تسرد  ناریا  بیترت ، نیدـب 
رد دنداد ، یم  لیکشت  ار  تیعمج  مشـش  کی  طقف  نیرحب  رد  نکاس  نایناریا  .درک  میکحت  یـسوموبا  گرزب و  بنت  کچوک ، بنت 

ار نیرحب  لالقتـسا  اـهنآ  دوـش و  هعجارم  نآ  مدرم  ءارآ  هـب  هریزج  نـیا  تشونرـس  نـییعت  يارب  هـک  درک  لوـبق  ناریا  تـلود  هجیتـن 
 . (4) .دندیزگرب

؛(5) دنتشادن یجراخ  یعدم  چیه  یبرع  ياهروشک  نایم  رد  البق  هریزج  نیا 3  هچرگ  .تشاد  يا  هدرتسگ  اتبسن  باتزاب  ناریا ، مادقا 
تلود .دوبن  ناسکی  ناریا  مادـقا  نیا  هب  تبـسن  بارعا  شنکاو  .دـش  هجاوم  یعیـسو  تاضارتعا  اب  اجنآ  رد  ناریا  ياوق  هیلخت ي  اـما 

دندرک و ذاختا  ییادص  رسرپ و  ياه  تسایس  دحتم  للم  نامزاس  حطس  رد  هچ  یلخاد و  حطس  رد  هچ  برع  یطارفا  ياه 

137 ص :

ص 276. ذخأم 42 ، . 370 - 1

ص 276. ذخأم 42 ، . 371 - 2
.276 ص 277 -  ذخأم 42 ، . 372 - 3

ص 267. ذخأم 40 ، . 373 - 4
.231 ص 232 -  ذخأم 34 ، . 374 - 5
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.داد لیکشت  يا  هسلج  هدنورپ  نیا  یسررب  يارب  لاس 1971  ربماسد  خیرات 9  رد  تینما ، ياروش  .دنداد  حیجرت  ار  طایتحا  اهور  هنایم 
(1) .دندش هارمه  یبونج ، نمی  یبیل و  قارع ، ریازجلا ، رب  لمتـشم  وردـنت ، ياهروشک  اب  یبرع  هدـحتم  تاراما  تیوک و  ناگدـنیامن 

رارق ریثأت  تحت  ار  نآ  یتاـیح  عفاـنم  هتخیگنارب و  ار  شروشک  ینارگن  هلئـسم  نیا  : » تفگ یبرع ، هدـحتم  تاراـما  تقو  هدـنیامن ي 
زین ایناتیرب  دنتـسه و  هدوب و  یبرع  هشیمه  روکذـم  ریازج  يو ، یگدـنیامن  تئیه  رظن  زا  : » تشاد راـهظا  سپـس  يو   (2)« .تسا هداد 

ای هدرکن  هئارا  يا  هدـننک  عناق  كردـم  زگره  یلو  تساهنآ  یعدـم  ناریا  .تسا  هتخانـش  تیمـسر  هب  یبرع  ریازج  ناونع  هب  ار  اـهنآ 
اب عوضوم  نیا  رـس  رب  هرکاذم  زا  ناریا  .تسا  هتخاسن  حرطم  يرگید  ياج  ره  ای  یللملا  نیب  يرتسگداد  ناوید  دزن  ار  دوخ  ياهاعدا 

 . (3)« .تسا هدرک  باختنا  ار  روز  هب  لسوت  دوخ  ياهاعدا  هب  یبایتسد  يارب  هدیزرو و  عانتما  تاراما 

زا جورخ  نمزم  يرامیب  سیلگنا  خیرات  یگژیو  : » تفگ سیلگنا  ياه  تسایس  هب  هلمح  اب  هراشب ، هللادبع  بوقعی  تیوک ، هدنیامن ي 
مکح هب  سیلگنا ، .تسا  دـیدش  تیموکحم  قیال  هک  تسا  هدوب  هدـش  كرت  لحم  رد  زیمآراجفنا  تیعـضو  نداهن  ياج  رب  هقطنم و 
دندش ثعاب  دندرک و  ینابت  اه  تسینویهـص  اب  زین  بیترت  نیمه  هب  اهنآ ، .درک  یم  عافد  تاراما  یـضرا  تیمامت  زا  دیاب  تادـهاعم ،

هدیشوک سیلگنا  یهاشداپ  تلود  يوس  زا  سول  مایلیو  رـس  هک  درک  هفاضا  يو  .دنوش » جارخا  ناشنیمزرـس  زا  یموب  ياه  ینیطـسلف 
در ار  تفایهر  نیا  تیوک  یلو  دنک ؛ یضار  تاراما  یـضرا  تیمامت  نتفر  تسد  زا  تمیق  هب  ار  ناریا  ات  دراد  نآ  رب  ار  تیوک  تسا 

 . (4) .درک

تسا و هدروآ  دوجو  هب  ار  كانرطخ  جـنرغب و  یتیعـضو  ریخا  ثداوح  هک  درک  ناـیب  هسلج  نیا  رد  بیبشلا ، بلاـط  قارع ، هدـنیامن 
.تسا هدنکفا  رطخ  هب  زین  ار  وا  روشک  یتایح  عفانم  دنک و  یم  دیدهت  ار  هقطنم  لک  تینما  حلص و  هوقلاب 

138 ص :

ص 285. ذخأم 42 ، . 375 - 1
.328 ص 329 -  ذخأم 42 ، . 376 - 2
.328 ص 329 -  ذخأم 42 ، . 377 - 3
.322 ص 324 -  ذخأم 42 ، . 378 - 4
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نایم ینابت  راکـشآ  دومن  ناریا و  تلود  یبلط  هعـسوت  تسایـس  زا  ماگ  نیرخآ  یـسوموبا  زا  یـشخب  لاغـشا  بنت و  ریازج  هب  مجاهت 
قارع هدنیامن ي   (1) .تسا ناریا  هب  روشک  نآ  هلاـس ي  دصیـس  زا  شیب  يرامعتـسا  شقن  ثاریم  سیلگنا  یهاـشداپ  تلود  ناریا و 

ار تردـق  ألخ  یخیرات و  ياهاعدا  ایناتیرب  جورخ  زا  دـعب  اکیرما ، سیلگنا و  لـهاست  کـمک و  اـب  ناریا  هک  تشاد  راـهظا  نینچمه 
تاطابترا و رما ، نیا  رد  هک  دنتـسناد  یم  هقطنم  رب  هرطیـس  لامعا  رد  ایناتیرب  يارب  ینیزگیاج  ار  ناریا  سیلگنا ، اکیرما و  .درک  هناهب 
ره ای  ناریا  باصتنا  يو  .دوب  قارع  هژیو  هب  جیلخ ، ياه  تلود  همه  یلـصا  هغدغد ي  تابث ، تینما و  .تسا  هدوب  رظن  حـمطم  تفن ،

هارهاش اهنت  لرتنک  نینچمه  جراخ و  ناهج  هب  سراف  جـیلخ  تفن  ناـیرج  موادـت  نماـض  رادـساپ و  اـهنت  ناونع  هب  ار  يرگید  تلود 
: دوزفا قارع  هدنیامن  .تسناد  دودرم  ناریا  هلیسو  هب  ار  دازآ  ياهایرد  هب  قارع  یناگرزاب  یجورخ 

هنوگره ذاختا  قح  وا  تلود  دش و  ماجنا  قارع  لابق  رد  نآ  هنابلط ي  هعسوت  تسایس  تیوقت  فده  اب  ناریا  تسد  هب  ریازج  لاغـشا  »
( یبرع  ) سراف جـیلخ  رد  نآ  یتایح  عفانم  قارع و  یـضرا  تیمامت  زا  تیامح  يارب  ناریا  ینوناقریغ  تامادـقا  لـباقم  رد  ار  یمادـقا 

 . (2)« .دراد یم  ظوفحم 

یمن یقاب  ام ، دوخ  دـننام  نیریاس ، يارب  يرگید  هار  دوشن  لمع  دراو  اروش  رگا  : » تفگ دوخ  تاراـهظا  ناـیاپ  رد  قارع  هدـنیامن ي 
 . (3)« .داد ماجنا  لباقتم  لمع  دیاب  تسا و  زواجت  خساپ  اهنت  روز  مینک  رواب  هکنیا  رگم  دراذگ ،

يوروش قارع و  یتسود  دادرارق 

لاس 1972 لیروآ  رد  يوروش  قارع و  ینیزگیاج ، يارب  اه  تباقر  دـیدشت  هقطنم و  زا  سیلگنا  ياهورین  جورخ  زا  سپ  لاس  کـی 
تروص رد  : » دوب هدش  هتشون  نآ  هدام ي 8  رد  هک  دندرک  دقعنم  نیبام  یف  یتسود  رب  ینبم  يا  هلاس  دادرارق 15 

139 ص :

ص 320. ذخأم 42 ، . 379 - 1
.321 ص 322 -  ذخأم 42 ، . 380 - 2

ص 322. ذخأم 42 ، . 381 - 3
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یگنهامه يارب  گنرد  نودب  مظعم ، نیدهعتم  دشاب ؛ حلص  هب  زواجت  نیفرط و  زا  کیره  حلص  هرطاخم ي  رب  لاد  هک  یتیعقوم  زورب 
هدش هتشون  نآ  هدام ي 9  رد  نینچمه  .دننک » رارقرب  ار  حلـص  فرطرب و  ار  دوجوم  رطخ  ات  درک  دنهاوخ  لصاح  سامت  ناشعـضاوم 

زا سپ  مادـص   (1) .درک دـنهاوخ  بیقعت  ار  يراـکمه  هعـسوت ي  دوخ  یعاـفد  تیفرظ  تیوقت  يارب  مظعم  نیدـهاعتم  نیفرط  : » دوـب
یناـمیپ ار  روـبزم  دادرارق  روـشک ، ناـیم 2  یتـسود  دادرارق  ياـضما  قرـش و  كوـلب  يوروـش و  اـب  قارع  طـباور  حطــس  شرتـسگ 

یم ناشن  دزاس ؛ یم  نشور  ار  دادرارق 1972  تیهام  تیمها و  يا  هزادنا  ات  هکنیا  رب  هوالع  هلئـسم  نیا   (2) .درک دادملق  کیژتارتسا 
نامیپ داقعنا  قارع و  اب  هطبار  يرارقرب  بوچراـچ  رد  اـه  يوروش  ـالباقتم  .دـنا  هتـشاد  زاـین  نآ  هب  نازیم  هچ  اـت  اـه  یقارع  هک  دـهد 

جیلخ هب  یبایهار  رـصقلا و  ما  ردـنب  تخاس  یتسود و  دادرارق  داـقعنا  زا  دـعب  يوروش  ناـگوان  .دـنتفای  هار  سراـف  جـیلخ  هب  یتسود 
شیازفا ربارب  هب 2  هاـتوک  یتدـم  رد  قارع  یماـظن  تردـق  هک  ناـنچ   (3) .درک ریزارـس  قارع  هب  ار  تاـمهم  هحلـسا و  لیـس  سراـف 

 . (4) .تفای

نیا وریپ  هک  یتالوحت  زا  سپ  هاـش  .دـش  راکـشآ  اجیردـت  هک  تشاد  يا  هدرتسگ  ياهدـمایپ  يوروش ، قارع و  ناـیم  یتسود  ناـمیپ 
اه يوروش  اـب  دوخ  تاـفالتخا  لـح  رکف  هب  يوروش  اـب  قارع  یکیدزن  هب  تبـسن  رطخ  ساـسحا  تفرگ و  تروص  قارع  رد  دادرارق 

(5) .تفریذـپ ناریا  هک  دـندرک  حرطم  ار  اکیرما  هب  یکـشوم  هاگیاپ  يراذـگاو  زا  ناریا  تعنامم  طرـش  الباقتم  اـه  يوروش  داـتفا و 
هجراخ ي ریزو  رجنیـسیک  اکیرما و  تقو  روهمج  سیئر  نوسکین  اب  هنامرحم  روط  هب  دادرارق  داقعنا  زا  دـعب  هاـم  کـی  هاـش  نینچمه 
رد یماظن  رظن  زا  ار  روشک  نیا  قارع ، ياـهدرک  زا  یماـظن  يداـصتقا و  هدرتسگ ي  یناـبیتشپ  بسک  اـب  اـت  درک  تاـقالم  روشک  نآ 

ناریا و دش  ثعاب  دروآ و  راب  هب  مادص  يارب  ار  یتالکـشم  نامیپ  نیا  يورلیم  يرول  رلیم و  تیدوج  هتـشون ي  هب  .دنک  یثنخ  هقطنم 
 . (6) .دننک مادقا  ناتسدرک  رد  یناهن  روط  هب  قارع  رد  یمارآان  یتابث و  یب  داجیا  يارب  اکیرما 

140 ص :

، یللملا نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  تالاقم ، هعومجم  سراف ،» جـیلخ  کیژتارتسا  هعلاـطم  يارب  هیـضرف  ، » یلیلخ دـمحا  . 382 - 1
.262 ص 263 -  ، 1369 نارهت ،

، لوا دلج  ، 1368 نارهت ، يرنه ، هزوح ي  هبعک ، راوز  نیسحدمحم  همجرت ي  گنج ، ثعب و  بزح  بیقنلا ، نیـسح  دلاخ  . 383 - 2
ص 161.

.262 ص 263 -  ذخأم 56 ، . 384 - 3
ص 90. ذخأم 21 ، . 385 - 4
ص 90. ذخأم 21 ، . 386 - 5

، نارهت نیرز ، تاراشتنا  یـضاق ، دـمحا  همجرت ي  سراـف ، جـیلخ  نارحب  نیـسح و  مادـص  يورلیم ، يرول  رلیم و  تیدوج  . 387 - 6
.178 ص 179 -  ، 1370
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اکیرما يا  هقطنم  يژتارتسا  رد  ناریا  دیدج  شقن 

(1) و .تفای کیژتارتساوئژ  یتیمها  يوروش ، راهم  فدـه  اب  برغ و  اکیرما و  عفانم  بوچراچ  رد  مود  یناهج  گـنج  زا  سپ  ناریا 
يارب سیلگنا ، تکراشم  اـب  لاـس 1332  دادرم  ياـتدوک 28  یحارط  یتح  ناریا و  ربارب  رد  اـکیرما  ياـه  تسایـس  أـشنم  رما ، نیمه 
عفانم زا  عافد  هب  اکیرما  میمصت  رب  لمتشم  ار ، دوخ  يریگربرد » يروئت   » ساسا نیمه  رب  زین  نمورت  .دوب   (2) قدصم تلود  يرانکرب 
لئاح طـخ  لوا ، هجرد ي  رد  ناریا ،  (3) .درک مالعا  يوروش  داحتا  عماطم  تادـیدهت و  ربارب  رد  شناـنامیپ  مه  دوخ و  کـیژتارتسا 

زا تعنامم  روحم  رب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ناریا  اب  اکیرما  طباور  ماـمت  اذـل  دـش ؛ یم  بوسحم  يوروش  بونج  هب  ور  هعـسوت ي  ربارب  رد 
تاحالـصا يارجا  موزل  رب  دـیکأت  اب  اکیرما  ياـه  تسایـس  زا  يرایـسب  یتح   (4) .دوب راوتـسا  سراـف  جـیلخ  رد  يوروش  یبلط  نوزف 

، دادرم ياتدوک 28  زا  سپ   (5) .دـش یم  ماجنا  ناریا ، تینما  تابث و  نیمأت  هار  نیرترثؤم  نیرتهب و  هلزنم ي  هب  يداصتقا  یعامتجا و 
راتخاس رد  ار  یتالوحت  يوروش ، یلامتحا  تالمح  ربارب  رد  يریخأت  یعافد  تایلمع  داجیا  يارب  ناریا  یماظن  ياهورین  دیدج  شقن 

لاس لیاوا  رد  اکیرما  ناراذگتـسایس  : » تسا هتـشون  هنیمز  نیا  رد  ییاکیرما  ناققحم  زا  یکی  .تشاد  لابند  هب  ناریا  یماـظن  رکفت  و 
 / 1955

141 ص :

ص 669. راهب 1371 ، نارهت ، هبوک ، رشن  یمالغ ، شوهم  همجرت ي  ریش ، باقع و  لیب ، زمیج  . 388 - 1
شقن هنیمز ي  رد  نتگنـشاو  رد  اـکیرما  ناریا و  تابـسانم  شیاـمه  رد  تیاربـلآ ، نیلداـم  اـکیرما ، تقو  هجراـخ ي  ریزو  . 389 - 2
دمحم ینوگنرـس  تایلمع  یهدنامزاس  رد  مهم  یـشقن  لاس 1953 ، رد  اکیرما  تسا : هتفگ  اـکیرما  تاهابتـشا  اـتدوک و  رد  اـکیرما 

کیژتارتسا لیالد  رطاـخ  هب  شتامادـقا  هک  دوب  دـقتعم  رواـه  نزیآ  تلود  .درک  اـفیا  ناریا ، بوبحم  یمدرم  ریزو  تسخن  قدـصم ،
نونکا ارچ  هک  دـیمهف  ناوت  یم  یناسآ  هب  دوب و  ناریا  یـسایس  تالوحت  يارب  یتفرـسپ  اراکـشآ  اتدوک ، نآ  اـما  .تسا  ریذـپ  هیجوت 

هب اتدوک  زا  سپ  نرق  عبر  برغ ، اکیرما و  نیا  رب  هوالع  .دنتسه  رجزنم  ناشروشک  یلخاد  روما  رد  اکیرما  هلخادم ي  نیا  زا  نایناریا 
(. ص 16 هرامش ي 367 ، زورما ، حبص  همانزور ي   ) .دندرک تیامح  هاش  میژر  زا  رمتسم  روط 

ص 42. ، 1378 نارهت ، ناهیک ، تاراشتنا  للملا ، نیب  ماظن  یمالسا و  ییارگ  لوصا  یللصوملا ، دمحا  . 390 - 3
ص 73. هرامش ي 16 ، ناتسبات 1376 ، وگو ، تفگ  هلجم ي  ییوخروپ ، هجاوخ  نژیب  زا  وگو  تفگ  کیس ، يرگ  . 391 - 4

ص 87. ذخأم 21 ، . 392 - 5
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قبط رب  يوروش ، هلمح ي  تروص  رد  دنـشاب  رداق  هک  دننک  تیوقت  يردق  هب  ار  ناریا  یماظن  ياهورین  دـنتفرگ  میمـصت  1334 ه ش 
رد میمصت  نیا  .دنک  ارجا  ناریا ) یبرغ  بونج  رد   ) سرگاز ياه  ناتـسهوک  رد  ار  يریخأت  یعافد  تایلمع  ینوماریپ  عافد  يژتارتسا 
هک یلخاد  تینما  ظـفح  هفیظو ي  درک : داـجیا  یناـینب  يرییغت  دوب ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناریا  حلـسم  ياـهورین  يارب  هک  یتیرومأـم 
یم یلم  عافد  روما  هب  اساسا  شترا  دش و  یم  لوحم  يرمرادناژ  ینابرهـش و  هب  جیردت  هب  تسیاب  یم  دوب  شترا  هدهع ي  رب  تسخن 

، هیکرت ایناتیرب ، اکیرما ، یماظن  ياهورین  اب  ار  دوخ  کیتکات  يژتارتسا و  تسیاـب  یم  ناریا  حلـسم  ياـهورین  نآ ، رب  نوزفا  .تخادرپ 
 . (1)« .دنتخاس یم  گنهامه  دادغب  نامیپ  رد  قارع  ناتسکاپ و 

یتسود نامیپ  لاس 1968 و  رد  قارع  رد  اه  یثعب  ياتدوک  لاس 1971 ، رد   (2) سیلگنا جورخ  ریظن  يا ، هقطنم  تالوحت  اب  اجیردت 
یماکان نآ  تازاوم  هب  لاس 1972 و  رد  دنه  تیامح  اب  ناتـسکاپ  زا  شدالگنب  هیزجت ي  سپـس  لاـس 1972 و  رد  يوروش  قارع و 
دیدج يژتارتسا  يریگ  لکش  ياه  هنیمز  اکیرما ، لخاد  رد  یللملا و  نیب  حطس  رد  نآ  ياهدمایپ  مانتیو و  گنج  رد  اکیرما  ياه 

142 ص :

باهولادبع ششوک  هب  تالاقم ، هعومجم ي  یمالسا ،» بالقنا  ياه  هشیر  رب  يدمآرد   » هلاقم ي یکسفورویزاک ، كرام  . 393 - 1
ص 337. راهب 1376 ، نارهت ، یمالسا ، فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  رشن  یناهارف ،

سراف جیلخ  هقطنم ي  رد  یتردق  ألخ  سیلگنا ، جورخ  : » تسا هتشون  هنیمز  نیا  رد  لوصا  تردق و  باتک  رد  یکـسنیژرب  . 394 - 2
هب روشک  نآ 2  یـسایس  تیعقوم  میکحت  يدوعـس و  ناتـسبرع  سپـس  ناریا و  یماظن  ناوت  تیوقت  اب  زاغآ  رد  اـکیرما  درک و  داـجیا 

يدوعس ناتسبرع  ناریا و  نایم  تباقر  دوجو  اب  .درک  رپ  ار  ألخ  نیا  هقطنم  تینما  هنیمز ي  رد  اکیرما  ینابیتشپ  دروم  نوتـس  ناونع 2 
هب تبسن  اهنآ  میب  هب  هجوت  اب  اهروشک  نیا  اب  کیدزن  يراکمه  هک  دوب  هیضرف  نیا  رب  ینتبم  اکیرما  تسایس  سراف ، جیلخ  هرابرد ي 

هطقن .تسا  ریذـپ  ناکما  قارع ، هژیو  هب  برع ، ناپ  لفاحم  رد  يوروش  يوس  هب  شیارگ  زا  يریگولج  هب  لیامت  يوروش و  مزینومک 
ناریا یماظن  هینب ي  عیرس  تیوقت  هرابرد ي  هاش  لیامت  يزاس  هدروآرب  هب  رجنیسیک  يرنه  نوسکین و  میمـصت  تسایـس ، نیا  جوا  ي 
نارهت یللملا ، نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  نایقاس ، هیـضرم  همجرت ي   ) .تفر یم  رامـش  هب  روشک  نیا  هب  رازفا  گنج  لاقتنا  هار  زا 

(. 472 ص 473 -  لوا ، پاچ  ، 1379
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میژر تیوقت  لاس 1332 و  دادرم  ياتدوک 28  زا  سپ  ناریا  لخاد  تالوحت  دـنور  ناـیم  نیا  رد  .دـمآ  دوجو  هب  اـکیرما  يا  هقطنم 
لاس رد  نوسناج  اب  دوخ  تاقالم  نیلوا  رد  هاش  .دوب  رثؤم  يا  هقطنم  يدـج  شقن  شریذـپ  يارب  روشک  نیا  تـالیامت  رییغت  رب  هاـش ،

نیمه هب   (1)! درک حرطم  ار  یبرع  ياهروشک  هنایمرواخ و  رد  وا  تاکیرحت  اب  هزرابم  موزل  رصان و  هلئـسم ي  1964 م  1342 ه ش / 
رب اـکیرما ، يروـهمج  سیئر  رییغت  يا و  هقطنم  تـالوحت  رب  هوـالع  ار  ناریا  شقن  رد  ینوـگرگد  ياـه  هنیمز  دوـش  یم  هتفگ  لـیلد 

 . (2) .درک وجو  تسج  دیاب  شقن  نیا  يریگ  هدهع  هب  يارب  هاش  تجامس  یگدامآ و 

نودب اکیرما  نیرتکد ، نیا  بجوم  هب  .درک  مالعا  ار  دوخ  فورعم  نیرتکد  ماوگ  هریزج ي  رد  لاس 1969  رد  راب  نیتسخن  نوسکین 
تیلوئـسم هدمع ي  تمـسق  دـنک  یلاخ  هناش  يوروش  دـیدهت  ربارب  رد  تسود  ياهروشک  زا  ینابیتشپ  يارب  دوخ  تادـهعت  زا  هکنیا 

: تفگ هنیمز  نیا  رد  رجنیسیک   (3) .تشاذگ اهروشک  نیا  دوخ  شود  هب  يا  هقطنم  ياه  نارحب  رد  ار  دوخ  زا  عافد 

ار يدـهعت  نینچ  هرگنک  هن  .درادـن  دـنه  سونایقا  هب  ار  یماظن  يورین  هنوگ  چـیه  مازعا  ناکما  مانتیو ، گنج  مرگامرگ  رد  اکیرما ، »
بیترت نیا  هب  دریذـپب و  ار  شقن  نیا  دراد  لیامت  ناریا  هناتخبـشوخ  .دـنک  یم  تیاـمح  نآ  زا  یمومع  راـکفا  هن  دـنک و  یم  لـمحت 

هیلع قارع  ییوجارجام  زا  هاش  دش و  دهاوخ  رپ  اکیرما  تلود  دحتم  یلحم  تردـق  اب  دـش ، یم  ساسحا  ایناتیرب  جورخ  اب  هک  ییألخ 
اهنیا همه  .دنک  يریگولج  ناتسکاپ  رب  دنه  يزوریپ  زا  دناوت  یم  يوق  ناریا  کی  .درک  دهاوخ  يریگولج  ناتـسبرع  ندرا و  تاراما ،
نیمأت ار  مزال  یماظن  تازیهجت  دوخ  تفن  دـمآرد  زا  هاش  اریز  دزادرپب ؛ نآ  يارب  ار  يزیچ  اـکیرما  هکنیا  نودـب  تسا  ینتفاـی  تسد 

 . (4)« .درک دهاوخ 

143 ص :

ص 99. ذخأم 21 ، . 395 - 1
.102 ص 103 -  ذخأم 21 ، . 396 - 2

ص 105. ذخأم 21 ، . 397 - 3
ص 4. ذخأم 9 ، . 398 - 4
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راتفرگ اکیرما ، هکنآ  لاح   (2) .دوزفا اکیرمآ  تادـهعت  هنماد ي  رب   (1) اکیرما هب  سیلگنا  هعـسوت  هقطنم  ظفح  تیلوئـسم  يراذگاو 
لمع هب  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  ناریا و  زا  يدـیدج  فیرعت  اه  ییاـکیرما  یتیعـضو ، نینچ  رد  .دوب  نآ  ياهدـمایپ  ماـنتیو و  گـنج 

اه و تسایـس  بوچراچ  رد  لمع  يارب  يا  هقطنم  یتردق  ماقم  رد  ناریا  نوسکین ، نیرتکد  رب  انب  دوخ ، دیدج  دربهار  رد  دـندروآ و 
، روشک نآ  شود  رب  يا  هنیزه  چـیه  لامعا  نودـب  هقطنم  رد  اکیرما  عفانم  بیترت ، نیا  هب  دـش  هدـیزگرب  برغ  ناهج  اکیرما و  عفانم 

عفانم نیمأـت  يارب  طـقف  هن  اریز  دوب ؛ بوخ  رایـسب  اـکیرما  يارب  تیعقوم  نیا  : » تسا هتـشون  هراـب  نیا  رد  رجنیـسیک  .دـش  یم  نیمأـت 
ياه هناخراک  تادیلوت  هکلب  تخادرپ  یمن  ییاکیرما  ناگدنهد  تایلام  بیج  زا  ار  يا  هنیزه  نیرتمک  سراف  جـیلخ  رد  دوخ  یتایح 

 . (3) تخورف یم  یبوخ  تمیق  هب  زین  ار  دوخ  يزاس  هحلسا 

يارب تفن  نیمأت  سراف ، جـیلخ  دوب و  هناـیمرواخ  رد  يوروش  یبلط  هعـسوت  اـب  هزراـبم  نمـضتم  اـکیرما ، يا  هقطنم  دـیدج  درکیور 
یشرازگ یط  اکیرما  هجراخ ي  ریزو  نواعم  نیورا ، ناج  .دوب  لیئارسا  تینما  نیمأت  (4) و  .يراد هیامرس  ياهروشک  یتعنص  داصتقا 

: تسا هتشون  هراب  نیا  رد 

یتابث یب  رد  یبالقنا  جوم  شرتسگ  تلع  هب  هقطنم  اما  تسا ؛ هتـسباو  هقطنم  نیا  تفن  هب  دوخ  يداصتقا  تاـیح  همادا ي  يارب  برغ  »
 . (5)« .درادن ار  مزال  تینما  هنایمرواخ  تفن  یتایح  عبانم  هجیتن  رد  درب و  یم  رس  هب  ینمزم 

سرام رد 26  یشرازگ  رد  زین  اکیرما ، هجراخ ي  روما  قبسا  ریزو  زرجار ، مایلیو 

144 ص :

یناهج گنج  رد  سیلگنا  هب  اکیرما  کمک  لابق  رد  نآ  ياه  جـیلخ  دـنه و  سونایقا  يراذـگاو  تسا  دـقتعم  یتزع  رتکد  . 399 - 1
سراف جـیلخ  هقطنم ي  دراو  ریخأت ، اب  اه  ییاکیرما  داد و  اکیرما  هب  لیچرچ ، تلوزور و  تاقالم  رد  سیلگنا  هک  دوب  يدـهعت  مود ،

(. باتک سیونتسد  نتم  رب  دیشر  یلعمالغ  رادرس  ياه  تشاددای   ) .دندش
ص 31. ذخأم 32 ، . 400 - 2

ص 105. ذخأم 21 ، . 401 - 3
ص 149. ناتسمز 1363 ، نارهت ، ناهیک ، تاراشتنا  يژرنا ، نارحب  تفن و  یسوط ، یسیئر  اضر  . 402 - 4

.نامه . 403 - 5
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قارع ناتسبرع ، هریزج ي  هبش  : » تسا هتشون  تفن  سراف و  جیلخ  هقطنم ي  تیمها  اکیرما و  یجراخ  تسایس  هرابرد ي  لاس 1971 
یسایس و بسانم  طیارش  رد  تفن ، نیا  زا  هدافتسا  .دنتـسه  اراد  ار  ناهج  تفن  هدش ي  هتخانـش  ریاخذ  زا  موس  ود  دودح  رد  ناریا  و 
رب لیئارـسا ، بارعا -  هلداعم ي  رب  ریثأت  يارب  اه ، ییاکیرما   (1)« .تسا مهم  رایـسب  نپاژ  یبرغ و  ياپورا  ياهروشک  يارب  يداصتقا 

ياهدرک زا  تیامح  ناریا و  اب  طباور  داجیا  دوخ ، ینوماریپ  يژتارتسا  رد  زین ، اه  یلیئارسا  دنتشاد و  رظن  هاش  يا  هقطنم  دیدج  شقن 
رد لیئارـسا  يولهپ و  طباور  ییاکیرما ، هدنـسیون ي  لیب ، زمیج  هتـشون ي  هب  هک  نانچ  .دـندوب  هداد  رارق  رظندـم  ار  یقارع  ضراـعم 

هعـسوت لیئارـسا  هب  تفن  هضرع ي  هب  ناریا  لـیامت  يور  هژیو  دـیکأت  اـب  یتاـعالطا  دـض  یماـظن و  يداـصتقا ، یـسایس ، طـخ  لوـط 
اب لیئارـسا  هطبار ي  یلـصا  فده  .تسا  هدـمآ  ایـس  نامزاس  شرازگ  رد  .دـنتفای  یکیدزن  هطبار ي  زین ، داسوم  كاواس و   (2) .تفای

: هک تسا  هتشون  سپس  يو  .تسا  هدوب  ناریا  تاماقم  نایم  رد  برع  دض  ارگ و  لیئارسا  تسایس  هعسوت ي  ناریا ،

ناریا و هک  تفگ  اه  یلیئارـسا  هب  هاش  زمله ، دراچیر  راهظا  هب  .دـندوب  هدـننک  تیوقت  الباقتم  لیئارـسا  رد  ناریا و  رد  اکیرما  عفاـنم  »
لیئارسا کیژتارتسا  هلیـسو  ار  ناریا  زین ، یلیئارـسا  هتـسجرب ي  داتـسا  کی  .دنـشاب  اهنت  برع  يایرد  رد  هک  دنراذگب  دیابن  لیئارـسا 

 . (3)« .درک فیصوت  لیئارسا  ياهزرم  زا  بارعا  عفانم  هجوت و  فارحنا  يارب 

رفـس عقاورد  دوب  هدـش  ینیب  شیپ  اکیرما  يا  هقطنم  يژتارتسا  بوچراچ  رد  ناریا  تیلاعف  يارب  نیا  زا  شیپ  هک  یتادـیهمت  دوجو  اب 
روشک تابـسانم 2  رد  ینوگرگد  زاغآ  لاـس 1972 ، رد  هجراـخ ، ریزو  رجنیـسیک ، يرنه  و  اـکیرما ، تقو  روهمج  سیئر  نوسکین ،

يارب اکیرما  هتساوخ ي  ربارب  رد  ناریا   (4) .دوب ییانثتسا  هداعلا و  قوف  دوخ  عون  رد  هک  دش  اضما  يا  هدهاعم  رفس ، نیا  رد  .دوب 

145 ص :

، یللملا نیب  یلاع  تاعلاطم  زکرم  يرون ، هجاوخ  دومحم  صیخلت  همجرت و  زئوس ، لاناک  سراف و  جـیلخ  سوریال ، يرناـه  . 404 - 1
ص 70. سراف ،» جیلخ  رد  اکیرما  يژتارتسا  قئالع و  ، » يدسا نژیب  هلاقم ي  زا  لقن  هب  ص 23 ، ، 1352 نارهت ،

ص 667. ذخأم 62 ، . 405 - 2

ص 668. ذخأم 62 ، . 406 - 3
.68 ص 69 -  ذخأم 64 ، . 407 - 4
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شزومآ يارب  اکیرما  یماظن  ناراشتـسم  دادـعت  شیازفا  ریظن : ییاهاضاقت  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  رد  روشک  نیا  عفاـنم  زا  تظفاـحم 
.تشاد ناریا  یلخاد  ياه  تسایـس  رد  تلاخد  زا  اـکیرما  زارتحا  نینچمه  یماـظن و  تازیهجت  دـیرخ  يارب  رتشیب  تاراـیتخا  شترا ،

هتسه ریغ  حالـس  عون  ره  هک  درک  مالعا  نوسکین  تاقفاوت ، نیمه  بوچراچ  رد   (1)! درک تقفاوم  هاش  ياه  هتـساوخ  مامت  اب  اکیرما 
روشک کـی  هب  دـناوت  یمن  اـکیرما  یتـقو  هک  دوب  نیا  نوسکین  هیرظن ي  ساـسا   (2) .دوـش هتخورف  ناریا  هب  تسا  لـیام  هاـش  هک  يا 

لاس 1342 ه رد  رالد  نویلیم  زا 482  هاش  یتفن  دمآرد  شیازفا   (3) .درب تامهم  هحلسا و  نآ  هب  دیاب  دتسرفب ، یماظن  يورین  یجراخ 
رد ات  دروآ  دوجو  هب  هاش  يارب  ار  ناـکما  نیا   (4)، ربارب نازیم 9  هب  ، 1973 لاس 1351 ه ش /  رد  رالد  نویلیم  هب 4400   1964 ش / 

ار رگید  حالس  رالد  درایلیم  شرافس 12  دنک و  يرادیرخ  هدحتم  تالایا  زا  حالس  رالد  درایلیم  زا 6  شیب   1976 لاس 1355 ه ش / 
هـتیمک ي شرازگ  رد   (5) .دنارورپ یم  رـس  رد  ار  ناهج  فراعتم  یماظن  تردـق  زا 5  یکی  هب  ندش  لیدـبت  يایؤر  هاش  .دـهدب  مه 
زا 524 ناریا  تلود  هب  اکیرما  تلود  زا  هحلسا  شورف  تسا : هدمآ  ناریا  هب  حالس  شورف  هنیمز ي  رد  اکیرما  يانـس  یجراخ  طباور 

یلام لاـس  رد  مقر  نیا  .دیـسر  لاس 1974  رد  رـالد  نویلیم  ینعی 3910  ربارب  تـفه  زا  شیب  هـب  یلام 1972  لاـس  رد  رـالد  نویلیم 
رالد درایلیم   1  / 3 یلام 1976 ، لاس  رد  شورف  یتامدـقم  نیمخت  .دیـسر  رالد  درایلیم   2 هب 6 /  تفای و  شهاک  يدودـح  ات   1975

 . (6) .دیسر رالد  درایلیم   10 هب 4 /   1972 ياه 1976 -  لاس  شورف  لک  تسا و 

دیاش هلئسم  نیا  تلع   (7) .تسا توافتم  يرادقم  فلتخم  عبانم  رد  رامآ ، نیا 

146 ص :

.68 ص 69 -  ذخأم 64 ، . 408 - 1
ص 280. ذخأم 41 ، . 409 - 2
ص 371. ذخأم 41 ، . 410 - 3

.108 ص 109 -  ذخأم 21 ، . 411 - 4
اضریلع همجرت ي  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  یـسررب  يارب  یلیلحت  بوچراچ  یناضمر ، رگراک  هللا  حور  . 412 - 5

ص 58. ، 1380 نارهت ، ین ، رشن  بیط ،
ص 459. ، 1370 نارهت ، رون ، رشن  يدیعس ، لوتب  دنز و  لیعامسا  همجرت ي  هناهاش ، تسکش  ستیوز ، نیورام  . 413 - 6

اکیرما 22  1972 ياه 1977 -  لاس  رد  هک  تسا  هتفگ  يا  هبحاصم  رد  اکیرما ، يرتسگداد  قباـس  ریزو  كرـالک ، يزمر  . 414 - 7
(. ص 15 دادرخ 1381 ،  25 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي   ) .تخورف ناریا  هب  حالس  رالد  درایلیم 
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عفر تسا  تیمها  زئاح  هچنآ  نایم  نیا  رد  .تسا  هدوب  ناریا  ربارب  رد  اکیرما  ياه  تسایـس  زا  یـشخب  یناهنپ  تیهام  رد  يا  هزادنا  ات 
رد هک  نانچ  دوب ؛ یتفن  دـمآرد  شیازفا  هب  اکتا  اب  هاش  فرط  زا  اـه  حالـس  دـیرخ  ناریا و  هب  حالـس  شورف  رد  تیدودـحم  هنوگره 
هب هجدوب  شیازفا  اب  .دـش  یعافد  یماظن و  روما  فرـص  ناریا ، هجدوب ي  لک  دـصرد  دودح 27  رد  ههد ي 1970  ياه  لاـس  لوط 
رد طقف  لاس 1974  ناتسبات  رد  هک  نانچ  تفای ؛ شیازفا  زین  نوگاتنپ  زا  حالس  شورف  نازیم  الباقتم   (1) .تفای شیازفا  ربارب  نازیم 4 
رد رالد  درایلیم   8 هب 3 /  لاس 1973  رد  رالد  درایلیم   3 زا 9 /  شورف  مقر  ربارب و  نوگاتنپ 2  یجراخ  شورف  لک  لاس ، کی  ضرع 

.دوب شیازفا  هب  ور  زین  دعب  ياه  لاس  رد  دنور  نیا   (2) .تفای شیازفا  لاس 1974 

هک نانچ  درک ؛ یم  تردـق  ساسحا  یماظن  تازیهجت  دـیرخ  يو و  زا  اکیرما  تیامح  شیازفا  دـیدج و  تالوحت  هیاپ ي  رب  زین ، هاش 
تورث میرادن و  جایتحا  نارگید  نیمزرـس  هب  اما  مینک ! یم  يرتشیب  تیلوئـسم  ساسحا  میوش  دنمورین  دنچ  ره  : » تفگ ینانخـس  یط 

نینچ زگره  یلو  مینک ؛ درخ  ار  محازم  دارفا  نآ  میتسناوت  یم  هوالع  هب  میراد  یفاک  هزادـنا ي  هب  نامدوخ  میهاوخ ، یمن  ار  نارگید 
اه یـسیلگنا  هک  تسا  یتردـق  زا  رتشیب  ربارب  هـکلب 20  ربارب و   10 میراد ، سراف  جـیلخ  رد  هزورما  ام  هک  یتردـق  ...میدرکن  يراـک 

 . (3)« .دنتشاد

زا ار  میژر  یماظن  تردـق  تیهام  دروفـسکآ ، هاگـشناد  یـسایس  مولع  داتـسا  متاک ، دراچیر  هتـشون ي  هب  هاش ، یعاـفد  ناوت  تیوقت 
یگنج تردق  هب  یعافد  یتردـق  زا  ههد ي 1960  ياه  لاس  طساوا  رد  میژر  یماظن  تردـق   » .داد رییغت  یمجاهت  هب  یعاـفد  تلاـح 
سراـف میظع  يروتارپما  یقیقح  ثراو  هک  دـنک  روصت  یگرزب  يورین  ار  ناریا  دوخ و  دراد  تسود  هاـش  مدـقتعم  نم  دـش و  لیدـبت 

 . (4)« .تسا ناتساب 

يارب يو  قیوشت  هب  هاش  یماظن  ياه  يرترب  تسا  دقتعم  شراک ، میارفا 

147 ص :

ص 122. ذخأم 21 ، . 415 - 1

ص 269. ذخأم 41 ، . 416 - 2

ص 285. ذخأم 41 ، . 417 - 3
 / زور 14 ربخ  ص 183 ، مود ، دلج  ، 1377 نارهت ، یمالسا ، بالقنا  رامشزور  يرنه ، هزوح  یمالسا ، بالقنا  تایبدا  رتفد  . 418 - 4

ص 19. ، 1356  / 8  / 16 هرامش 232 ، سراپ ، يرازگربخ  نتلوب  زا  لقن  هب  ، 1356  / 8
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يورین بـسک  زاـین ، نـیلوا  .درک  ادـیپ  ترورـض  یماـظن  يورین  تیوـقت  نآ ، بـسک  يارب  (1) و  دـش رجنم  کیژتارتسا  یبلطالیتسا 
اب يواسم  ای  رترب  دناوتن  يا  هقطنم  يورین  چـیه  هک  دوب  نیا  کیژتارتسا  موهفم  نیا  یلمع  تیمها  .دوب  رترب ) یناریا  يورین   ) یعفادـت
ار نآ  یعفادـت  يورین  هجیتن  رد  دـنک و  داجیا  ههبـش  ناریا  قوفت  رد  تسناوت  یم  رترب  يورین  کـی  اریز  دـشاب ؛ ناریا  یماـظن  يورین 

یبرغ يایـسآ  رد  ناریا  ذوـفن  شرتـسگ  يارب  هاـش  يوزرآ  قـقحت  زا  يدـج  روـط  هب  تسناوـت  یم  زین  ربارب  يورین  دـنک و  فیعـضت 
 . (2)! دنک يریگولج 

طباور اجیردـت  دـندوب و  دنـسرخ  رایـسب  اـکیرما  عفاـنم  نیمأـت  رد  هاـش  يا  هـقطنم  شقن  دـیدج و  تـالوحت  دـنور  زا  اـه  ییاـکیرما 
دنفادپ هاگشناد  رد  ینارنخس  کی  یط  اهدعب  نارهت ، رد  اکیرما  تقو  ریفس  زمله ، دراچیر  .تفرگ  لکش  روشک  نایم 2  یکیژتارتسا 

دوزفا درک و  یفرعم  ناهج  ياهروشک  همه  برغ و  يارب  یتایح  يا  هقطنم  ار  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  لاس 1976 ، هیروف ي  رد  یلم 
رد يا  هناــمرحم  شرازگ  یط  زمله ،  (3) .تساکیرما یجراـخ  تسایـس  ياـه  تیولوا  نیرت  مهم  زا  یکی  هقطنم  نیا  تینما  تاـبث و 

: تسا هتشون  یسرزاب  تئیه  سیئر  سیورپ  تربره  هب  دادرخ 1355 ه ش   6 لاس 1976 /  هم  خیرات 27 

، یتسیلایسوس يوروش  ریهامج  داحتا  ربارب  رد  يریگ  عضوم  رد  یتایح و  يرـصنع  هدحتم ، تالایا  يا  هنایمرواخ  تسایـس  رد  ناریا  »
روشک نیا  .تسا  یمهم  رایسب  لماع 

148 ص :

هتفگ دوخ  یماظن  ياه  تیرومأم  هرابرد ي  هم  خیرات 21  رد  کیوزوین  اب  هبحاصم  رد  لاس 1973  رد  يولهپ  اضردمحم  . 419 - 1
فرط هب  يورـشیپ  زا  يوروش  یگدـنرادزاب  .یلخاد 2 -  نافلاخم  اـب  هزراـبم   - 1 تسا : هدرک  یم  لاـبند  ار  ریز  فادـها  هک  تـسا 

ییایرد یتایح  طوطخ  زا  تظفاحم  .وردنت 5 -  برع  لماوع  یبوکرس  .سراف 4 -  جیلخ  رد  یسایس  دوجوم  عضو  ظفح  .ناریا 3 - 
.تفن نایرج  رودص  يارب 

ص 6. ذخأم 43 ، . 420 - 2
ص 135. ذخأم 21 ، . 421 - 3
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بیقعت ددـصرد  هدـحتم  تـالایا  .تسا  رادروخرب  ییانثتـسا  کـیژتارتسا  تیمها  زا  شیـسایس  ذوفن  تفن و  عباـنم  تیعقوم ، تلع  هب 
: ات دنک  نیمضت  ار  تسود  روشک  رمتسم  تابث  هک  تسا  هدوب  ناریا  رد  یتسایس 

.دهد رارق  هدحتم  تالایا  رایتخا  رد  ار  شیاهرازاب  تفن و  هب  یسرتسد  کیژتارتسا و  یماظن  تالیهست  فلا :

 . (1)« .تسا هدوب  قفوم  رایسب  عومجم  رد  زین ، تسایس  نیا  دنک و  افیا  هقطنم ، رد  يوروش  ذوفن  تیدودحم  ریظن  هدنزاس ، یشقن  ب :

ناوت هرابرد ي  دیدرت  هاش و  هب  يراذگاو  تالیهـست  نازیم  زا  اه  ییاکیرما  ینارگن  فرعم  هرـشتنم  ياه  شرازگ  یخرب  اهدعب  هتبلا ،
ياه تسایـس  زا  داقتنا  موهفم  اب  هاش و  طوقـس  یپ  رد  اه ، شرازگ  نیا  .دوب  يوروش  یلاـمتحا  مجاـهت  اـب  هلباـقم  يارب  هاـش  یعاـفد 

هقطنم تالداعم  تالوحت و  دنور  ناریا ، اب  اکیرما  کیژتارتسا  طباور  لمع  رد  هک  دوب  نآ  مهم  اما  .دـش  رـشتنم  هاش  ربارب  رد  اکیرما 
.دنکفا هیاس  ناریا  اکیرما و  يا  هقطنم  ياه  تسایس  رب  ههد  کی  يارب  لقادح  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار 

دادغب هماندهع ي  ياضما  قارع و  ناریا و  يریگرد 

يوروش و نایم  یتسود  نامیپ  داقعنا  بقاعتم  1353 ه ش   - 1355 1973 م /  ياه 1975 -  لاس  یط  قارع  ناریا و  یماظن  يریگرد 
هاش هلحرم ، نیا  رد  .تفرگ  دوخ  هب  يدعاصت  دنور  دش و  دـیدشت  لاس 1973  رد  لیئارـسا  بارعا و  گنج  لاس 1972 و  رد  قارع 
هب اه ، يوروش  يوس  زا  ناریا  دـیدهت  ساسحا  هب  هجوت  اب  دـنویپ  نیا  .دوب  يوروش  اب  قارع  طـباور  قارع و  یلخاد  تـالوحت  نارگن 

نایرج زا  تیامح  ناتـسزوخ و  رد  قارع  تاکرحت  .دوب  تارطاخم  هنماد ي  شیازفا  ناریا و  هیلع  دـیدج  ههبج ي  شیاشگ  هلزنم ي 
رب قارع  تیمکاح  هرابرد ي  هژیو  هب  یضرا ، ياعدا  حرط  هنابلط و  هیزجت  تالیامت  اب  ریرحتلا  ههبج  ریظن  ییاه 

149 ص :

.یلصا نتم  ص 13 ، هرامش ي 34 ، اکیرما ، یسوساج  هنال  دانسا  زا  لقن  هب  ص 170 ، يژرنا ،» نارحب  تفن و  . » 422 - 1

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 390 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_149_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دش رجنم  روشک  نایم 2  تاشقانم  رد  يدیدج  دنور  يریگ  لکش  هب  دوردنورا ،

اکیرما و تیامح  و  لیئارـسا ، ناریا و  طباور  اکیرما و  يژتارتسا  بوچراچ  رد  هاش  يا  هقطنم  دـیدج  شقن  زا  زین ، اه ، یقارع  الباقتم 
رب يراذگریثأت  زا  قارع  فذح  يارب  اکیرما  لیئارسا و  شالت  .دندوب  نارگن  قارع  لامـش  ياهدرک  ياه  تیلاعف  زا  لیئارـسا  ناریا و 

یفطـصمالم يربهر  هب  اهدرک  ياه  تیلاعف  تیاـمح  اـب  ناریا  يوس  زا  يدـیدج  ههبج ي  شیاـشگ  هب  یلیئارـسا  یبرع -  هلداـعم ي 
.دیماجنا ینازراب 

تفرگ تروص  هچنآ  یلو  دیسر  نایاپ  هب  لاس 1975  رد  يا  همانقفاوت  ياضما  اب  هلحرم  نیا  رد  هچرگ  قارع ، ناریا و  ياه  يریگرد 
يوس زا  ریازجلا  دادرارق 1975  وغل  اب  اهدـعب ، دوب و  يا  هقطنم  تالداعم  قارع و  رد  دـیدج  تـالوحت  یخیراـت ، تاـفالتخا  رتسب  رب 

.دش رجنم  روشک  نایم 2  يددجم  گنج  هب  قارع ،

ناوت یم  هنوـگچ  روـشک ، يدـعب 2  تابـسانم  رد  نآ  ریثأـت  شقن و  هـلحرم و  نـیا  رد  قارع  ناریا و  تاـشقانم  تـیمها  هـب  هجوـت  اـب 
يا هزادنا  ات  قارع  ناریا و  ياه  يریگرد  تیهام  هرابرد ي  تواضق  یبایزرا و  درک ؟ يدنب  موهفم  یسررب و  ار  هلحرم  نیا  تالوحت 

یمئاد تاریثأت  الامتحا  لاح و  هتشذگ و  رد  روشک  تافالتخا 2  ياه  هشیر  یگتـسویپ  مه  هب  موادت و  هب  هجوت  اب  اریز  تسا ؛ راوشد 
هب هجوت  اـب  هک  يرثؤم  یلو  یبناـج  لـماوع  زا  ار  قارع  ناریا و  یـساسا  لـئاسم  ناوـت  یم  یتخـس  هب  ناـنآ ، يدـعب  تابـسانم  رب  نآ 

.درک ادج  دش  دهاوخ  لیلحت  هیزجت و  يا  هقطنم  تالداعم  قارع و  ناریا و  تافالتخا 

1316 ه ش دادرارق 1937 /  رد  راب  نیتسخن  يارب  نآ ، يزرم  طخ  نییعت  دـنورا و  هناخدور ي  هنیمز ي  رد  قارع  ناریا و  تاـفالتخا 
رد هک  هناخدور ، طسو  هب  ای  گولات  هب  يزرم ، طخ  درک  تقفاوم  قارع  دـش و  لصف  لح و  وتنـس  ناـمیپ  داـقعنا  زا  سپ  هلـصافالب  و 

اهروشک هیلک ي  يراجت  ياه  یتشک  يور  هب  دنورا  هناخدور ي  دوش و  هداد  رییغت  دیسر ، یم  رتمولیک  دودح 8  هب  نادابآ  هقطنم ي 
ياه یتشک  و 

150 ص :
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تفرگ و هدیدان  ار  دادرارق 1937  1347 ه ش  لاس 1968 /  رد  اه  یثعب  ياـتدوک  زا  سپ  قارع   (1) .دشاب زاب  قارع  ناریا و  یگنج 
زا قارع  یماظن ، تروکـسا  اـب  ناریا  ياـه  یتشک  روبع  زا  سپ  یلو  تفگ ؛ نخـس  دـنورا  هناـخدور ي  رب  دوخ  لـماک  تیمکاـح  زا 

نیقناخ رد  عقاو  ینایم  هقطنم ي  رد  روشک  نایم 2  يزرم  تافالتخا  زا  يرگید  شخب  نیا ، رب  هوالع  .درک  ینیشن  بقع  دوخ  عضاوم 
يراذگ تمالع  هینطنطسق ، همانلواقت ي 1913  طیارش  ربانب  لاس 1937 و  رد  نیفرط  قفاوت  قبط  ار  زرم  دوب  رارق  هک  ینویسیمک  .دوب 

 . (2) .داتفا قافتا  قطانم  نیمه  رد  يدعب  ياه  يریگرد  دناسرن و  نایاپ  هب  ار  دوخ  راک  دنک 

رد قارع  لاـمع  ناتــسزوخ ، قباـس  رادناتــسا  هـتفگ ي  هـب  دوزفا و  يزرم  ياـه  يریگرد  هـنماد ي  رب  قارع  ، تاـفالتخا دــیدشت  اـب 
دـش صخـشم  ناریا  تلود  يارب  اهدعب  دندرک و  تردابم  یبیرخت  یتامادـقا  هب  قطانم ، ریاس  بونج و  نهآ  هار  طوطخ  ناتـسزوخ ،

: تشون نامز  نآ  رد  ناگدنیآ  همانزور ي  اه  يریگرد  دیدشت  اب   (3) .دندوب قارع  یتینما  يذوفن و  ياهورین  زا  اهنآ  نالماع  هک 

يارب ار  دوـخ  یـضرا  يواـعد  .دـشوپب  مـشچ  سراـف  جـیلخ  رد  سیلگنا  يراوـخ  ثاریم  ياـیؤر  زا  قارع  هـک  تـسا  نآ  هدـمع  »... 
یم يزرم  ياه  هناخدور  اب  ایند  ياج  همه  رد  هک  دـنک  راتفر  هنوگ  نامه  يزرم  هناخدور  کی  اب  دراپـس و  یـشومارف  هب  ناگیاسمه 

 . (4)« .دسانشب ار  دوخ  فرگش  ياه  تیدودحم  دننک و 

هیلع كرتشم  يا  ههبج  لیئارـسا  ناریا و  اکیرما ، كرتشم  عضاوم  يزرم ، تافالتخا  يور  قارع  ناریا و  يریگرد  دیدشت  تازاوم  هب 
: تسا هتشون  هنیمز  نیا  رد  هقطنم ، لئاسم  نارگلیلحت  زا  یکی  نیبور ، يراب  .داد  لکش  قارع 

اب هلاس  داحتا 15  یتسود و  دادرارق  ياضما  اـب  دوب و  هتفرگ  شیپ  رد  لیئارـسا  ربارب  رد  یطارفا  یتسایـس  هک  قارع  تلود  زا  اـکیرما  »
قطانم رد  هک  مه  ناریا  تشادن و  یـشوخ  لد  دوب  هدـش  لیدـبت  هنایمرواخ  رد  وکـسم  ذوفن  یلـصا  ياه  هاگیاپ  زا  یکی  هب  يوروش ،

زا دوب  یقارع  لماوع  ياه  يراکبارخ  تاکیرحت و  ضرعم  رد  دوخ  یبونج 

151 ص :

ص 38. ذخأم 32 ، . 423 - 1

ص 76. ذخأم 32 ، . 424 - 2

ص 78. ذخأم 34 ، . 425 - 3
، نارهت یللملا ، نیب  یـسایس و  تاـعلاطم  رتفد  قارع ، ناریا و  يزرم  تاـفالتخا  یخیراـت  یـسررب  ینادـلو ، يرفعج  رغـصا  . 426 - 4

ص 458. ، 1367
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نارهت و نیب  یناـهنپ  یقفاوت  تاـبجوم  رظن  تدـحو  نیا  .دومن  یم  لابقتـسا  دوش  دادـغب  تموـکح  فیعـضت  بجوـم  هک  يراـک  ره 
 . (1)« .دروآ مهارف  قارع  لامش  درک  نایشروش  هب  کمک  هرابرد ي  ار  نتگنشاو ،

اب يراکمه  قارع ، يا  هقطنم  عضاوم  راـتفر و  زا  روشک  كرتشم 2  يدونشخان  اکیرما  ناریا و  یناهنپ  قفاوت  أشنم  حیـضوت ، نیا  ربارب 
هک دوب  روشک  كرتشم 2  هلئسم ي  قارع  لرتنک  راهم و  اکیرما  ناریا و  رظن  زا  عقاورد ، .دوب  ناریا  هیلع  يزرم  تاکیرحت  يوروش و 
ات  (2) ناریا قیرط  زا  قارع  یلامـش  ياهدرک  هب  کمک  اه ، ییاکیرما  رظن  زا  هلحرم  نیا  رد  .دش  یم  لیئارـسا  بیـصن  زین ، نآ  دیاوع 

یلم تینما  رواشم  رجنیـسیک ، طقف  دـندرکن و  بسک  یعالطا  اکیرما  یلم  تینما  ياروش  ياـضعا  یتح  هک  دوب  هناـمرحم  يا  هزادـنا 
، زین اهدرک  يارب  کمک  لاسرا  كرادـت  دـندوب و  هاگآ  همانرب  نیا  زا  ایـس  تالاقم  هنیباک و  ناریزو  زا  نت  دـنچ  و  يروهمج ، سیئر 

 . (3) .دش هداد  یناریا  لوئسم  تاماقم  رگید  هاش و  اب  يو  تاقالم  نارهت و  هب  اکیرما ، ناریزو  زا  یکی  یلاناک ، ناج  رفس  رد 

نیا هیلع  قارع ، یثعب  میژر  دض  درک  ياه  هورگ  زاین  دروم  تاحیلست  لوپ و  نیمأت  اب  ار  يدیدج  راشف  مرها  اکیرما ، تیامح  اب  هاش ،
(4) و .دـندش لیدـبت  قارع  میژر  يارب  گرزب  يدـیدهت  هب  کـچوک  یهورگ  زا  اـهدرک  هلیـسو  نیا  هب  درک و  یهدـنامزاس  روـشک 
اه یلیئارسا  (6) و  دوش یثنخ  هقطنم  رد  یماظن  رظن  زا  قارع  دـندوب  راودـیما  اه  ییاکیرما   (5) .دوب یضار  تباب  نیا  زا  مه  لیئارـسا 

روشک و نیا  یماظن  ناوت  عفد  رد  یبسانم  تصرف  ار  قارع  هیلع  دیدج  يا  ههبج  شیاشگ  زین ،

152 ص :

.111 ص 112 -  ذخأم 21 ، . 427 - 1
ياهدرک زا  هاش  تشون : اهدرک  زا  هاش  تیامح  لیلد  هرابرد ي  یلیلحت  یط  اـکیرما  یجراـخ  یباـیزرا  یلم  زکرم  اهدـعب ، . 428 - 2

مه اهدرک و  مه  .درک  یم  هدافتـسا  يوروش  رادـفرط  هیاسمه ي  کی  ندـمآ  دوجو  هب  زا  يریگولج  يارب  يرازبا  هباـثم ي  هب  قارع 
ار ینیگنس  تافلت  تاراسخ و  دوب ، هتفرگ  راک  هب  اهدرک  اب  هلباقم  يارب  ار  شیاهورین  زا  زا 80 % شیب  نامز  نآ  رد  هک  قارع ، شترا 

(. ص 14 دادرخ 1381 ،  5 ناهیک ، همانزور ي  یتیالو ، ربکا  یلع   ) .دندش لمحتم 
ص 112. ذخأم 21 ، . 429 - 3

.38 ص 39 -  ذخأم 29 ، . 430 - 4
ص 112. ذخأم 21 ، . 431 - 5

ص 404. ، 1372 نارهت ، گنهرف ، رشن  هنگنز ، دیشمج  همجرت  لیئارسا ، یناهن  ياه  گنج  سیروم ، ینب  کلب و  نای  . 432 - 6
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 . (1) .دندرک یم  یبایزرا  یلیئارسا  یبرع -  هلداعم ي  دنور  رب  يراذگرثا 

 - یبرع هلداعم ي  رب  قارع  ریثأـت  شقن و  زا  رثأـتم  هلحرم  نیا  رد  لیئارـسا  يارب  قارع  ناریا و  گـنج  تیمها  دـش  هراـشا  هک  ناـنچ 
رگید فالخرب  قارع ، دندوب و  گنج  تلاح  رد  نیطسلف  هب  لیئارسا  موجه  نامز  ینعی  لاس 1948  زا  قارع  لیئارسا و  .دوب  یلیئارسا 

هب ار  زابرـس  رازه   50 نـینچمه ، قارع   (2) .دـیزرو يراددوخ  هکراـتم  دادرارق  ياـضما  زا  گـنج ، نآ  رد  ریگرد  برع  ياـهروشک 
هیروس و اب  يا  همانتقفاوم  درک  داهنشیپ  لاس 1972  نئوژ  رد  ثعب ، تموکح  .درک  هناور  لیئارـسا  اب  هیروس  ندرا و  دربن  ياه  ههبج 

نایم هک  دوب  برع  تلود  نیتسخن  قارع  لاس ، نامه  ربماون  رد  .دـنک  اضما  لیئارـسا  اب  ییورایور  همادا ي  تسایـس  هرابرد ي  رـصم 
شیاهورین همه ي  قارع  گنج 1973 ، زاغآ  رد  (3) و  درک رارقرب  میقتسم  دنویپ  اکیرما  یبرغ و  ياپورا  هیلع  تفن  حالس  زا  هدافتسا 

قارع .درک  لیسگ  اجنآ  هب  هیروس  شترا  رانک  رد  دربن  يارب  ار  اهنآ  درک و  جیسب  ار 

153 ص :

: - تسا هدوب  ریز  حرش  هب  ناتسدرک  هقطنم ي  رد  لیئارسا  عفانم  یلیئارسا ، عبنم  کی  زا  لقن  هب  یتیالو و  رتکد  هتشون ي  هب  . 433 - 1
دنهد یم  لیکـشت  بارعا  ار  نآ  تیرثکا  هک  يا  هقطنم  رد  ام  دننام  دـناوتب  ات  دوش  لیکـشت  دازآ  لقتـسم و  یناتـسدرک  هک  میلیام  ام 

هب دوخ  يدوخ  هب  اـهنت  هن  اـهدرک  یتسود  میتسه ، ناـمیپ  مه  جاـتحم  هقطنم  نیا  رد  اـم  .دروآ -  دوجو  هب  یبرع  ریغ  يروشک  کـی 
اهدرک تالیامت  زا  هک  رـصم ، ریازجلا و  قارع ، یقرتم  بارعا  زا  هدـع  نآ  هب  ار  اـم  تسناوت  دـهاوخ  هکلب  دوزفا  دـهاوخ  اـم  تردـق 
دهاوخ رگ  هولج  يزراـب  تروص  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  اـم  دوـجو  ناتـسدرک  رد  اـم  تیلاـعف  .دزاـس -  کـیدزن  دـننک ، یم  يرادـفرط 

ام هک  دومن  دـهاوخ  تباث  درک و  دـهاوخ  داجیا  هیروس ) يدـح  ات  قارع و  روظنم   ) ام نانمـشد  هیلع  یمود  ههبج ي  رما  نیا  .تخاس 
کیدزن يوروش  روشک  هب  ار  ام  یتلاـخد  نینچ  .میـشاب -  هتـشاد  یلقتـسم  تسایـس  میـشاب و  میهـس  هقطنم  نیا  تاـیح  رد  میرـضاح 

.دزاس دراو  همطل  برغ  طباور  هب  يا  هرذ  هکنیا  نودب  دوب  دهاوخ  وکـسم ، اب  میلـشروا  طباور  دوبهب  هار  رد  یمدق  تخاس و  دهاوخ 
(. ص 14 دادرخ 1381 ،  5 ناهیک ، همانزور ي  )

ص 72. نامه ، . 434 - 2
ص 40. ذخأم 27 ، . 435 - 3
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سب 242 شتآ  همانعطق ي  لوبق  هار  زا  دنتفرگ  میمصت  رصم  هیروس و  هک  ببس  نادب  درک  میرحت  ار  ریازجلا  ربماون 1973  سنارفنک 
تقفاوم هک  راتم  اهورین و  ییادـج  نوماریپ  ونژ  تارکاذـم  رد  روضح  اب  دـننک و  هرکاذـم  لیئارـسا  اـب  دـحتم ، لـلم  ناـمزاس  و 338 

 . (1) .دنیامن

اب هبحاصم  رد  اهدرک ، ربهر  ینازراب  یفطصمالم  ناکیدزن  زا  قارع و  ناتسدرک  تارکمد  بزح  یسایس  قباس  وضع  نامثع ، دومحم 
ناریا اکیرما و  لیئارسا ، اب  اهنآ  طابترا  قارع و  هیلع  اهدرک  تازرابم  هرابرد ي  ار  یمهم  تاحیضوت  لاس 1997 ، رد  طسولا ، هیرشن 

هب یلو  دـنا ؛ هدوب  دوخ  یموق  قوقح  ناـهاوخ  رتـشیب  يزکرم  تلود  اـب  دوخ  تازراـبم  دـنور  زاـغآ  رد  اـهدرک  .تسا  هدرک  ناوـنع 
.درک یفرعم  کیژتارتسا  ییاطخ  ار  نآ  نامثع  دومحم  اهدعب  هک  یهابتشا  دنتفرگ  رارق  لیئارسا  اب  يراکمه  ریسم  رد  جیردت 

لیئارسا فده  .دندش  ام  اب  طابترا  سامت و  يرارقرب  راتساوخ  اه  یلیئارـسا  زاغآ ، رد  هک  تسا  هتفگ  هبحاصم  نیا  رد  نامثع  دومحم 
هژیو عفانم  ققحت  روظنم  هب  یبرع ، هقطنم ي  رد  ناشیاه  تلود  اب  یبرع  ریغ  ياه  شبنج  تافالتخا  زا  يرادرب  هرهب  يارب  هک  دوب  نیا 
اجنآ زا  هک  دوب  يزکرم  نارهت ، زاغآ و  ههد ي 1960  ياه  لاس  زاغآ  زا  اهنآ  اب  ام  طـباور   (2) .دنک رارقرب  طابترا  ناشیا  اب  دوخ  ي 
قارع هشیمه  اه  یلیئارـسا  رظن  زا  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  قارع ، رب  لیئارـسا  ياه  تیلاـعف  زکرمت   (3) .دش یم  تیاده  لیئارـسا  اب  هطبار 

، قارع يوروـش و  هدــهاعم ي  ياـضما  زا  سپ  (4) و  تفر یم  رامـش  هب  یقرـش  هـهبج ي  گرزب  هتـسه ي  لیئارـسا و  هـیلع  يرطخ 
زا اه  یلیئارسا  دش و  عورش  یتاعالطا  هلدابم ي   (5) .دنوش هاگآ  هدهاعم  نیا  تایئزج  زا  هک  دندش  نآ  ناهاوخ  ادیدش  اه  یلیئارـسا 
هب ناتـسدرک ، رد  ییارحـص  ناتـسرامیب  سیـسأت  زا  فدـه  یتح  .میهدـب  اهنآ  هب  قارع  شترا  هرابرد ي  یتاعالطا  دنتـساوخ  یم  ام 

 . (6) .دوش يروآدرگ  لیئارسا  عفن  هب  قارع  هرابرد ي  یتاعالطا  هک  دوب  نیا  اه  یلیئارسا  ششوک 

154 ص :

ص 69. ذخأم 27 ، . 436 - 1
(، 1376  / 7  / 21  ) 1997  / 10  / 13 طسولا ، اب  هبحاصم  قارع ،) ناتـسدرک  تارکمد  بزح  قباـس  وضع   ) ناـمثع دومحم  . 437 - 2

ص 4. هام 1376 ، يد  رصن ، یهدنامرف  زکرم  همجرت ي 
ص 40. نامه ، . 438 - 3

ص 8. نامه ، . 439 - 4

ص 8. نامه ، . 440 - 5

ص 8. نامه ، . 441 - 6
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رد کچوک  ياه  تلود  لیکـشت  نیروگ ، نب  هاگدـید  بوچراـچ  رد  .دنتـشاد  هاگدـید  ود  يدرک  شبنج  هراـبرد ي  اـه  یلیئارـسا 
هعسوت ي لیئارسا و  اب  هلباقم  زا  عنام  کچوک  ياه  تردق  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  وا  لیلحت  .دش  یم  لابند  اه  تیموق  ساسارب  هقطنم 

هاگدید رد  .دـهد  رارق  راوشد  یتیعقوم  رد  ار  لیئارـسا  تسناوت  یم  یبرع  ياهروشک  نایم  رد  داحتا  داجیا  الباقتم  .دـش  دـهاوخ  نآ 
يدرک شبنج  هک  دندرک  یم  لمع  يا  هنوگ  هب  اذـل   (1) .دوب رظن  دروم  قارع  شترا  هب  ندز  هبرـض  يارب  اـهنت  يدرک  شبنج  رگید ،
هقطنم رکفت  تاظحالم  اـت  تشاد  ار  هدـش  لرتنک  يا  هلیـسو  رازبا و  شقن  يدرک  شبنج  درکیور  نیا  رد   (2) .دباین شرتسگ  نادنچ 

، ینازراب یفطصمالم  نآ ، يربهر  يدرک و  شبنج  هرابرد ي  یخرب  رگید ، يوس  زا  .دوش  نیمأت  هیکرت  ناریا و  اکیرما ، یتینما  يا و 
طباور ناریا ، تطاسو  اب  بوچراچ ، نیمه  رد   (3) .دنا هدروآ  تسد  هب  ار  اکیرما  تیامح  لیئارسا ، قیرط  زا  هک  دندوب  روصت  نیا  رب 

ینازراب و یفطـصمالم  نیب  یتاقالم  كاواس  تاماقم  ههد 1340  ياه  لاس  لیاوا  رد  هک  نانچ  .دـش  رارقرب  اه  یلیئارـسا  اب  ینازراـب 
زا یلیئارسا  تئیه  .دنداد  بیترت  لیئارسا  عافد  ترازو  زا  يرگید  هیاپدنلب ي  ماقم  لیئارـسا و  شترا  داتـس  سیئر  روست  يوز  دبهپس 
زرم زا  هدایپ  دندرک و  نت  هب  یلحم  ياه  سابل  رهشناریپ  رد  اهنآ  .تفر  رهشناریپ  يزرم  رهش  هب  اجنآ  زا  درک و  زاورپ  هیمورا  هب  نارهت 

.دندرک تاقالم  شیاهورین  زا  رفن  ینازراب و 200  اب  اهنآ  يور ، هدایپ  رتمولیک  دودح 2  زا  دعب  .دندش  قارع  كاخ  دراو  دنتشذگ و 
زا سپ  یلیئارسا ، یناریا و  تاماقم  .دوب  شیاهورین  شزومآ  تاحیلست و  دنمزاین  ینازراب 

155 ص :

اهدرک هب  لیئارـسا  هاگن  هرابرد ي  لاس 1354  رد  هنامرحم  یشرازگ  رد  لیئارـسا ، رد  ناریا  یگدنیامن  لوئـسم  یناضترم ، . 442 - 1
هدیشوک ریخا  ياه  لاس  رد  قارع  اب  دوخ  ینمشد  ببس  هب  هکلب  اهدرکاب  یتسود  ببـس  هب  هن  لیئارـسا  تسا : هدرک  رظن  راهظا  نینچ 

یلع  ) .دـنک دادـملق  ناسکی  دوخ  تشونرـس  اب  ار  اهدرک  تشونرـس  تابثا و  ار  ییاه  تهابـش  درک  تلم  دوهی و  تلم  نیب  هک  تسا 
(. ص 14 دادرخ 1381 ،  5 ناهیک ، همانزور ي  یتیالو ، ربکا 

ص 20. نامه ، . 443 - 2

ص 15. نامه ، . 444 - 3
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نایشروش هک  دنتفرگ  میمصت  تسین و  رمث  رمثم  نادنچ  قارع  شترا  هیلع  یکیرچ  گنج  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  تیعقوم  یسررب 
 . (1) .دنزاس هدامآ  رایع  مامت  یمجاهت  يارب  ار  اهنآ  یفاک  تامهم  هحلسا و  هیهت ي  اب  دنهد و  شزومآ  ار  درک 

لاس رد  لیئارـسا  بارعا و  گنج  رد  راب  نیتسخن  يارب  تسا : هتفگ  لیئارـسا  اب  دوخ  طباور  يریگ  لکـش  هرابرد ي  نامثع ، دومحم 
لاـس رد  قارع  يوروش -  ناـمیپ  زا  سپ  ناـنآ   (2) .میهد يرای  ار  اـهنآ  قارع  هب  هلمح  قیرط  زا  دنتـساوخ  اـم  زا  اـه  لیئارـسا   1967

ناشتیعـضو دـندرک و  رارکت  ام  زا  ار  تساوخرد  نامه  اه  یلیئارـسا  زین ، لاس 1973  رد  دـندرک و  يراکمه  ام  اب  تردـق  اـب  ، 1972
 . (3) .دوب راوگان  رایسب 

دوب يرـس  لیئارـسا ، یلام  ياه  کمک  نازیم  تسا : هتفگ  نامثع  دومحم  ناریا ، لیئارـسا و  اکیرما ، یلاـم  ياـه  کـمک  هنیمز ي  رد 
هک اهروشک  رگید  فالخرب  تسا ؛ لیئارسا  تخادرپ  یم  وا  هب  شا  هتساوخ  ربارب  هک 2  يروشک  اهنت  درک  فارتعا  یفطصمالم  یلو 
لاس رد  هژیو  هب  ناریا  اما  دوب ؛ يرـس  زین  هدحتم  تالایا  ياه  کمک   (4) .دنتخادرپ یم  ار  وا  تساوخرد  فصن  تیعـضو  نیرتهب  رد 

لیئارسا یماظن  ياه  کمک  تسا : هدوزفا  نامثع  دومحم   (5) .داد لوپ  ام  هب  اکیرما  لیئارسا و  کمک  ربارب   10 ياه 1973 و 1974 ،
ات دندادن  ام  هب  یبوخ  یموجه  حالس  اه  یلیئارسا  اه ، یناریا  اه ، ییاکیرما  .دوب  یعافد  امامت  اه  حالـس  .دوب  اکیرما  ناریا و  زا  شیب 

گرزب قیرح  هب  هکنیا  طرش  هب  دنتسه ، شتآ  هلعش  همادا ي  راتساوخ  دنتفگ ، یم  یناریا  نالوئسم  هک  روط  نامه  .میـشاب  اهنآ  عیطم 
یماگنه .دوشن  لیدبت 

156 ص :

ص ، 1381  / 3  / 5 ناهیک ، همانزور ي  («، 1317  - 1357  ) یتسینویهـص میژر  اب  هاش  طباور  یـسررب  ، » یتیالو ربکا  یلع  . 445 - 1
.14

ص 6. ذخأم 104 ، . 446 - 2
ص 15 و ص 6. ذخأم 104 ، . 447 - 3

ار ألخ  نیا  لیئارـسا  تفای ، شهاک  درک  ياه  تایلمع  يارب  ناریا  هجدوب ي  یتقو  هک  تسا  هتـشون  دوخ  باتک  رد  یتیالو  . 448 - 4
.دـش لیوحت  اهدرک  هب  هیروس  رـصم و  ياـه  شترا  زا  هدـش  هتفرگ  تمینغ  یـسور  تازیهجت  لاـس 1967  گـنج  زا  سپ  درک و  رپ 

»، 1317 یتسینویهـص 1357 -  میژر  اـب  هاـش  طـباور  یـسررب   )» .تخادرپ یم  اـهدرک  هب  رـالد  رازه  غلبم 500  هناـیهام  مه  لیئارـسا 
(. ص 14 دادرخ 1381 ،  5 ناهیک ، همانزور ي 

ص 10. ذخأم 104 ، . 449 - 5
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راچان نآ  مامتا  زا  سپ  ات  دنداد  یمن  ام  هب  يزیچ  کشوم  دنچ  زج  کنات ، دض  کشوم  لثم  دنهدب ، حالـس  ام  هب  دنتـشاد  دصق  هک 
 . (1) .دنکن تیارس  ناریا  هیکرت و  ياهدرک  هب  دباین و  شرتسگ  يدرک  هیضق ي  ات  میدرگرب  اهنآ  فرط  هب  میوش 

رجنم قارع  یماظن  هینب ي  فیعـضت  هب  يدرک ، نایرج  زا  لیئارـسا  اکیرما و  ناریا ، تیامح  اب  هلحرم ، نیا  رد  قارع  ناریا و  يریگرد 
رد مادص  اهدعب ، .تسا  هتشاد  ربرد  هنیزه  قارع  تلود  يارب  رالد  درایلیم  زا 4  زواجتم  اهدرک  اب  گنج  اه  شرازگ  یخرب  ربارب  .دش 

گنج همادا ي  زا  هلئـسم  نیا  دوب و  ور  هبور  تازیهجت  دـیدش  دوـبمک  اـب  قارع  شترا  درک  شاـف  هیئوژ 1980  لاس 1359 /  هامریت 
رد بمب  اهنت 3  اهدرک  اب  گـنج  هجیتن ي  رد  قارع  ییاوه  يورین  لاس 1353 ، دنفـسا  رد  .درک  یم  تعنامم  اهدرک  اب  قارع  شترا 

عوضوم نیا  زا  نیـسح  مادـص  شترا و  داتـس  سیئر  تقو ، روهمج  سیئر  رکبلا ، نسح  دـمحا  اهنت  ناـمز  نآ  رد   (2) .تشاد رایتخا 
يداصتقا هعـسوت ي  يارب  ار  روشک  نیا  ياه  حرط  دش و  قارع  عبانم  نتفر  رده  هب  ثعاب  اه  يریگرد  نیا  نینچمه   (3) .دندوب هاگآ 

گنج یشکورف  اب  هارمه  یتیعـضو ، نینچ  شیادیپ   (4) .درک جـلف  برع ، يابقر  ربارب  رد  هژیو  هب  رت ، يوق  یجراخ  تسایـس  ققحت  و 
لاس 1353 دنفسا   15 لاس 1975 /  سرام  رد 6   (5) .دروآ مهارف  ار  قارع  ناریا و  نایم  قفاوت  ياه  هنیمز  لیئارسا  بارعا و 

157 ص :

ص 10. ذخأم 104 ، . 450 - 1
ص 330. ذخأم 1 ، . 451 - 2

.480 ص 481 -  ذخأم 95 ، . 452 - 3
ص 76. ذخأم 32 ، . 453 - 4

نآ هب  دولآ  ضرغ  هاگن  یخرب  تسا  دـقتعم  دادـغب  هماندـهع ي  هرابرد ي  راگزور  دروآ  هر  باتک  رد  هدازدیهـش  نیـسح  . 454 - 5
ناریا تلود  هک  دوب  نیا  تاماهتا  نیا  زا  یکی  .دندرک  مالعا  ناریا  ربارب  رد  نآ  میلست  قارع و  هئربت ي  ار ، نآ  یلصا  فده  دنداد و 

زا ار  رطخ  مه  ات  هدیناشک  وس  نیا  هب  ار  اهنآ  لیئارـسا -  قرـش  ياه  ههبج  زا  یقارع  ياهورین  فارحنا  روظنم  هب  اکیرما و  روتـسد  هب 
، رکبلا نسح  ادتبا  ار  ماهتا  نیا  : » تسا هتشون  يو  .دزاس  هدوسرف  هتـسخ و  اهدرک  اب  هلباقم  رد  ار  اهورین  نیا  مه  دنک و  رود  لیئارـسا 
ناریا و ینابت  یعون  ار  نآ  دـنداد و  گرب  خاش و  نآ  هب  ناریا  ناهاوخدـب  نافلاخم و  وا  زا  دـعب  درک و  ناونع  قارع ، روهمج  سیئر 

رظن فـالخرب  یتیـالو ، ربکا  یلع  ( 335 ص 336 -  راـگزور ، دروآ  هر   ) .دـندرک دادـملق  لیئارـسا  اـب  ریگرد  بارعا  هیلع  لیئارـسا 
حضاو تسا : هتـشون  قارع  ناتـسدرک  عیاقو  لیئارـسا و  ناریا و  یتینما  یماظن و  ياه  يراکمه  هرابرد ي  دوخ  باتک  رد  هدازدیهش ،

نیا هکنیا ، لوا  .تشاد  ربرد  هجیتـن  دوخ 2  هک  تسا  هدوب  روشک  نیا  لامـش  رد  قارع  ياـهورین  يریگرد  درکلمع ، نیا  قـطنم  دوـب 
ياهزرم تینما  هکنیا ، رگید  .دـنروآ  دراو  راـشف  ناریا  یبونج  یبرغ و  ياـهزرم  رب  قارع  ياـهورین  هک  دـش  یم  نآ  زا  عناـم  هلئـسم 

(. ص 14 دادرخ 1381 ،  5 ناهیک ، همانزور ي   ) .تفای یم  يرت  شیب  نیمضت  لیئارسا  یقرش 
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، نیدـموب يرگیجنایم  اـب  دـندوب  هدـمآ  مه  درگ  ریازجلا  رد  تفن  نوماریپ  هرکاذـم  تهج  زیخ  تفن  ياـهروشک  نارـس  هک  یماـگنه 
يراوـجمه نسح  يزرم و  هماندـهع ي(1)  تایلک  تفرگ و  ماجنا  نیـسح  مادـص  هاش و  نیب  یتاـقالم  ریازجلا ، تقو  روهمج  سیئر 

نودعس يربتعلخ و  یلعـسابع  روشک ، هجراـخ ي 2  ناریزو  هتبلا ، .تفرگ  رارق  نیفرط  تقفاوـم  دروـم  قارع  ناریا و  روـشک  نایم 2 
رفـس قارع  هب  يربتعلخ  دـمآ و  نارهت  هب  يدامح  نودعـس  یلک  همان ي  تقفاوم  نیا  زا  دـعب  .دنتـشاد  روضح  اجنآ  رد  زین  يداـمح ،
رد ریازجلا  شقن  لیلد  هب  یلو  ؛(3)  دیسر اضما  هب  دادغب  رد  لاس 1354  دادرخ  خیرات 23  رد  روبزم  هماندهع ي  ماجنارس  (2) و  درک

158 ص :

توافت هب  هراشا  اب  ( 327 ص 328 -   ) راگزور دروآ  هر  باتک  یقرواپ  رد  دادغب ، رد  ناریا  نیشیپ  ریفس  هدازدیهش ، نیسح  . 455 - 1
(Agrement , Agreement  ) همانتقفاوم للملا  نیب  قوقح  حالطـصا  رد  .تسا  هتـشون  هدهاعم  هماندهع و  همانتقفاوم ، يانعم 
رد ندش  دراو  نودـب  تلود  ای 2  صخـش  نایم 2  ار  يا  هلئـسم  اج  کـی  اـی  هصـالخ  یلک و  روط  هب  هک  دوش  یم  قـالطا  يدنـس  هب 

نتفرگ رظن  رد  اب  هک  تسا  يدنـس  ( Traite-Treaty  ) هدهاعم ای  هماندـهع  هک  یلاح  رد  دـهد ، یم  رارق  تقفاوم  دروم  تایئزج 
علطم ناسانشراک  رایتخالا و  مات  ناگدنیامن  هلیسو ي  هب  یصاخ  تافیرشت  یط  ییارجا  تنامض  ینوناق و  یقوقح و  بناوج  هیلک ي 
رتافد رد  تبث  سپـس  اهروشک و  ياسؤر  حیـشوت  اـنایحا  هننقم و  سلاـجم  بیوصت  زا  سپ  دوش و  یم  اـضما  میظنت و  رادتیحالـص  و 

ناریا و نایم  تافالتخا  لح  هرابرد ي  ام  دانتـسا  دروم  ربتعم و  دنـس  حیـضوت  نیا  اب  .دنک  یم  ادیپ  ینوناق  رابتعا  دـحتم  للم  نامزاس 
ای همانتقفاوم  هن  تسا و  فورعم  دادغب  هماندهع ي  هب  دادغب ، رد  اضما  لیلد  هب  هک  تسا  يراوجمه  نسح  يزرم و  هماندهع ي  قارع 

«. .ریازجلا هماندهع ي  اه  یضعب  لوق  هب 
ص 78. ذخأم 34 ، . 456 - 2
ص 329. ذخأم 1 ، . 457 - 3
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هب هیوفص  نامز  زا  روشک  نایم 2  ياه  فالتخا  هک  دوب  نیا  هماندهع  ياه  یگژیو  زا  .دش  روهـشم  ریازجلا  هماندـهع  هب  يرگیجنایم 
رد 3 هک  تشاد  یلـصا  لصف  هس  لامجا  روط  هب  روبزم  هماندـهع ي   (1) .درک لح  ریذـپان  کیکفت  اج و  کـی  روط  هب  ار  فرط  نیا 

هناخدور زرم  نییعت  ینیمز ، زرم  ددجم  يراذـگ  تمالع  ياه  همان  هلواقم  بیترت  نیا  هب  دوب و  هدـش  میظنت  هناگادـج  همان ي  هلواقم 
ساسارب يا  هناخدور  زرم  ینعی  مود ، لصف  ناریا ، رظن  زا  لصف  نیرت  مهم  .دـش  یم  لـماش  ار  قارع  ناریا و  نیب  زرم  رد  تینما  يا و 

هلخادـم ي مدـع  هب  هک  دوب  يزرم  تینما  ینعی  نآ ، موس  لصف  قارع  رظن  زا  و  هناخدور ، ریـسم  نیرتدوگ  ای  هایملارعق  گولات ، طـخ 
 . (2) .دش یم  فوطعم  ینازراب  ياهدرک  ندرک  اهر  روشک و  نآ  یلخاد  روما  رد  ناریا 

خیرات زا  هاـم  تـلهم 2  یط  لوا  هـلحرم ي  رد  هـک  دـش  ینیب  شیپ  هماندـهع  زا  يرگید  شخب  رد  ددــجم ، تاـفالتخا  هـنیمز ي  رد 
یعاسم هب  هام ، فرظ 3  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوش  لصف  لح و  هبناج  میقتسم 2  تارکاذم  اب  تالکشم  نیفرط ، زا  یکی  تساوخرد 

: تفگ دادرارق  نیا  هرابرد ي  اهدعب  هاش   (3) .دنوش لصف  لح و  يرواد  اب  تالکـشم  ددرگ و  لسوت  تسود  ثلاث  تلود  هلیمج ي 
هرکاذم قارع ، ینونک  روهمج  سیئر  نیـسح  مادـص  ياقآ  اب  الـصفم  هک  متفای  تصرف  لاـس 1975  رد  ریازجلا  یتفن  سنارفنک  رد  »

ود یمیدق  تافالتخا  هب  دـش  رازبا  فرط  زا 2  هک  یلماـک  تین  نسح  اـب  (4) و  میـسرب قفاوت  هب  لئاسم  همه ي  رد  میتسناوت  اـم  .منک 
فرط ياه 2  قفاوت  هلمج  زا  .میتشادرب  نایم  زا  دـندوب  هدـنام  یقاب  رامعتـسا  نارود  زا  هک  ار  ییاه  مهافتءوس  میداد و  ناـیاپ  روشک 

 . (5) .دوب للملا  نیب  قوقح  لوصا  ساسارب  برعلا  طش  هلئسم ي  لح 

رصم و تقو  روهمج  سیئر  تطاسو  اب  قفاوت  هب  قارع  ناریا و  یبایتسد 

159 ص :

ص 330. ذخأم 1 ، . 458 - 1

ص 331. ذخأم 1 ، . 459 - 2

ص 139. ذخأم 1 ، . 460 - 3
: درک هراشا  یساسا  يا  هتکن  هب  دادرارق  نیا  كرتشم  يانبم  صوصخ  رد  هاش  تسا : هتـشون  دوخ  باتک  رد  مویهر  نورماک  . 461 - 4

(. ص 40 قارع ، ناریا و  دحتم ، للم  نامزاس  « ) .میدوب ثلاث  فرط  تلاخد  زا  يریگولج  ناهاوخ  ود  ره  ام  »
.263 ص 264 -  ذخأم 40 ، . 462 - 5
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ار نآ  یخرب  .تـشاد  یتواـفتم  باـتزاب  لاـس 1975  سراـم  مجنپ  رد  کـپوا  نارـس  سـالجا  رد  ریازجلا ، روهمج  سیئر  نیدـموب ،
ناریا تیکلام  قارع  لباقم ، رد  درادرب و  تسد  اهدرک  تیامح  زا  هاش  دـش  بجوم  تیاـهن  رد  هک  دنتـسناد  یم  هرظتنم  ریغ  یتقفاوم 

زا ریازجلا ، همانتقفاوم  نیفرط  زا  یکی  هک  تسا  رظن  نیا  رب  شراـک ، میارفا   (1) .دسانشب تیمـسر  هب  برعلا  طش  یبآ  هار  فصن  رب  ار 
: تسا هتشون  وا  .دش  یم  دنم  هرهب  يرتشیب  زایتما 

هب تفر ، یم  رامـش  هب  نآ  یتیثیح  لوصا  زا  هک  ار ، دوخ  تادحرـس  هب  زواجت  مدـع  زایتما  ریازجلا ، هماـنتقفاوم ي  داـفم  قبط  قارع ، »
تقیقح زا  یهاگآ  تلع  هب  دادرارق  نیا  داقعنا  يارب  قارع  هقالع ي  ...درک  عاـیتبا  دوخ  یـضرا  تازاـیتما  زا  فارـصنا  فازگ  ياـهب 

هدـیقع ي هب  .تشاد  طابترا  روشک  نآ  قوفت  وا و  یقرـش  هیاسمه ي  تین  نسح  اب  هک  دوب  شروشک  یلخاد  تینما  ظفح  كاـندرد 
یمن هک  يوحن  هب  دندوب ؛ راچد  يدـیدش  دوبمک  هب  یماظن  تازیهجت  رظن  زا  لاس 1975 ، ناتسمز  رد  قارع  ياهورین  نیـسح ، مادص 

یم هتشاد  هگن  يرس  شترا  تیثیح  هیحور و  ظفح  تلع  هب  حالس  دوبمک  نیا  دننک و  بوکرـس  ار  دوخ  یلامـش  ياهدرک  دنتـسناوت 
 . (2)« .دش

رگا : » تفگ نامثع  دومحم  هک  ناـنچ  (3) ؛  درک فقوتم  اهدرک  زا  ار  دوخ  ياه  تیامح  ناریا  دادـغب ، هماندـهع ي  ياضما  بقاـعتم 
اهنآ ییوگ  يدرک  یمن  ادیپ  یلیئارسا  ای  ییاکیرما  ای  یناریا  کی  ناتسدرک  رسارس  رد  یتشگ  یم  پوکسورکیم  اب  يدوب و  زور  نآ 

؛ دـندرک فقوتم  تقوم  روط  هب  ناتـسزوخ  هب  تبـسن  ار  دوخ  ياهاعدا  اه ، یقارع  ـالباقتم   (4)« .دندوب هتفرورف  نیمز  هب  هدـش و  بآ 
، هیروس .دندرک  هلمح  قارع  ناریا و  قفاوت  هب  یبیل  هیروس و  نایم  نیا  رد  یلو 

160 ص :

.178 ص 179 -  ذخأم 61 ، . 463 - 1
.9 ص 10 -  ذخأم 43 ، . 464 - 2

نایم رد  ینازراب  ياهدرک  اب  قارع  تلود  ياه  يراتفرگ  رگا  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  هتـشون  دوخ  باـتک  رد  هدازدیهـش  . 465 - 3
(. ص 333 راگزور ، دروآ  هر   ) .تفر یمن  برعلا  طش  رد  ناریا  تلود  هب  زایتما  ياطعا  راب  ریز  قارع  زگره  دوبن ،

ص 11. ذخأم 104 ، . 466 - 4
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رد ار  دوخ  ياه  تیلاعف  ات  داد  هزاجا  زاوها » شخب  يدازآ  ههبج   » هب درک و  ناریا  هب  یبرع  ياه  نیمزرس  ندیـشخب  هب  مهتم  ار  قارع 
 . (1) .دش رادروخرب  زین  یبیل  تلود  يدام  ياه  کمک  زا  ههبج  نیا  .دنک  زکرمتم  قشمد 

ناریا هک  ارچ  تسا ؛ هتـشادن  یپ  رد  ار  قارع  ناریا و  تاـفالتخا  یعطق  لـصف  لـح و  ریازجلا  دادرارق  هک  تسا  رظن  نیا  رب  نمزدرک ،
سپـس يو  .دش  یـسایس  یتسکـش  لمحتم  دیدرت  نودب  زین ، قارع  درکن و  درتسم  قارع  هب  ار  دادرارق  رد  هدش  نییعت  طاقن  هاگ  چیه 

: دنک یم  هفاضا 

ررقم برعلا  طش  رد  یناریتشک  ياـه  لاـناک  اهردـنب و  شرتسگ  يارب  یلوقعم  ساـسا  ریازجلا ،  1354 دادرارق 1975 /  لاح  نیا  اـب  »
يریگرد زا  هدافتسا  رد  میژر  موادم 2  ياه  شالت  همتاخ ي  قارع و  رظن  دروم  ینیمز  زرم  تاعزانم  عفر  يارب  نیا  رب  هوالع  .تشاد 

 . (2)« .دوب هدش  صخشم  دادرارق  رد  ییاه  هار  رگیدکی ، هیلع  رب  یموق  ياه 

: دیوگ یم  دادرارق  نیا  هرابرد ي  اهدعب  قارع ، تقو  هجراخ ي  ریزو  زیزع ، قراط 

راچان هب  قارع  دوشن ، هتـسب  نامیپ  نیا  رگا  هک  میداد  ربخ  وا  هب  .دش  دیدرت  راچد  دادرارق  دافم  اب  تقفاوم  مالعا  زا  شیپ  قباس ، هاش  »
دروم روبزم ، دادرارق  هک  دوب  هتـشذگن  هتفه  کـی  زونه  .تشاذـگ  دـهاوخ  زاـب  ناریا  اـب  دوخ  ياـهزرم  رد  ار  اـه  تسینوـمک  تسد 
سیئر نیدـموب ، يراوه  تشذـگرد  اب  هنافـسأتم  مییوگب ، دـیاب  نامیپ  نیا  هراـبرد ي  یلو  (3) ؛  تفرگ رارق  هدـش  علخ  هاش  تقفاوم 

 . (4)« .دش نفد  لاس 1978  رد  ریازجلا ، روهمج 

161 ص :

ص 99. ذخأم 30 ، . 467 - 1
.39 ص 40 -  ذخأم 29 ، . 468 - 2

هتفگ هاش  تقفاوم  تلع  هراـبرد ي  دـش  رازگرب  1361 ه ش  لاـس 1982 /  رد  هک  قارع  ثعب  بزح  هرگنک ي  نـیمهن  رد  . 469 - 3
تکرح زکرم  قارع  هک  صوصخ  هب  .دش  دهاوخ  مامت  نارگ  يو  يارب  قارع  هیلع  شیاه  هئطوت  دوب  هدرک  ساسحا  هاش  میژر  : » دـش

(. ص 93 لاس 1366 ، لوا ، پاچ  عافد ، یلاع  ياروش  گنج  تاغیلبت  داتس  حلص ، اب  زیتس   ) .دوب هاش  فلاخم  یسایس  ياه 
.1359  / 9  / 24 ص 63 ، لاس 1366 ، حلص ، اب  زیتس  عافد ، یلاع  ياروش  گنج  تاغیلبت  داتس  . 470 - 4
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، دادـغب میژر  تسا و  هدوب  دادرارق  ياضما  ناهاوخ  ناریا  زا  رتشیب  قارع  هک  تسا  عوضوم  نیا  دـیؤم  ارهاظ  زیزع ، قراـط  تاراـهظا 
زا لبق  )1356 لاس 1978 /  رد  ار  نیدـموب  گرم  يو  لاـح ، نیع  رد   (1)! تسا هتخاس  راداو  همانتقفاوم  ياضما  هب  دـیدهت  اب  ار  هاـش 

ریازجلا دادرارق 1975  دافم  ساسارب  ناریا  اب  قارع  طباور  هک  یتروص  رد  تسا  هدرک  رکذ  دادرارق  نفد  يانعم  هب  بـالقنا ) يزوریپ 
قارع كاخ  زا  ار  ماما  تیاهن  رد  ینیمخ ، ماما  ياه  تیلاعف  يارب  تیدودـحم  داـجیا  رب  هوـالع  هاـش  تساوخرد  هب  قارع  دـش  ببس 

دندوب و دهعتم  رادافو و  دادغب  هماندهع ي 1975  دافم  هب  هاش  تموکح  زور  نیرخآ  ات  اه  یقارع  دهد  یم  ناشن  نیا  دـنک و  جارخا 
.دش رجنم  ناریا  ربارب  رد  قارع  هیور ي  رییغت  هب  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  هاش و  طوقس  زا  لصاح  يدعب  تالوحت 

اکیرما ناریا و  تابسانم  رد  شنت 

تـسایس هقطنم ، رد  اکیرما  ياه  تیولوا  رییغت  اب  هارمه  اکیرما  يروهمج  تساـیر  تاـباختنا  رد  تارکمد  بزح  زا  رتراـک ، يزوریپ 
رد ناریا ، يا  هقطنم  شقن  .دـش  راکـشآ  اـکیرما  ناریا -  تابـسانم  رب  نآ  ياهدـمایپ  داد و  رارق  ریثأـت  تحت  ار  روـشک  نیا  یجراـخ 

تارکمد تردق  بسک  اذـل  دوب ؛ هتفرگ  لکـش  نوسکین  رجنیـسیک و  رکفت  هژیو  هب  ناهاوخ ، يروهمج  يا  هقطنم  دربهار  بوچراچ 
روشک و تابـسانم 2  دـش  ببـس  هاوخ ، يروهمج  بزح  زاب  رتراک ، بیقر  دروف ، هب  اکیرما  تاباختنا  رد  هاش  کمک  هب  هجوت  اب  اـه ،

.دوش رییغت  شوختسد  اکیرما  يا  هقطنم  دیدج  دربهار  رد  ناریا  هاگیاج 

لاس زا  سپ  لیئارسا  اب  بارعا  یماظن  يریگرد  همتاخ ي  هقطنم ، حطس  رد 

162 ص :

ریازجلا نامیپ  : » تفگ فئاط  سنارفنک  رد   1359  / 11 خـیرات 8 /  رد  زیزع  قراط  تاراهظا  زا  سپ  هام  زا 2  رتمک  مادص  . 471 - 1
(. ص 63 حلص ، اب  زیتس  « ) .دش لیمحت  ام  هب 

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 403 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_162_1
http://www.ghaemiyeh.com


راهم دش و  رجنم  اکیرما  يرگیجنایم  اب  دیوید  بتک  حلص  دادرارق  سپس  لیئارـسا و  هب  تاداس  رفـس  هب  هک  یتارکاذم  زاغآ  1973 و 
يا هقطنم  ریثأـت  يزاـس  یثـنخ  قارع و  راـهم  نآ  زا  رت  مهم  1967 و  ياه 1973 -  لاـس  رد  یتفن  میرحت  لاـمتحا  زا  لـصاح  نارحب 
نیع رد  .تساه  ییاکیرما  دوس  هب  عاضوا  دـنور  هک  داد  ناـشن  عومجم  رد  سراـف  جـیلخ  رد  یلیئارـسا  یبرع -  هلداـعم ي  رد  قارع 

رد ینویزیولت  هرظانم ي  رد  دروف  هک  نانچ  درب ؛ لاؤس  ریز  ار  ناریا  ربارب  رد  اکیرما  یتاحیلـست  تسایـس  هقطنم  دیدج  طیارـش  لاح ،
کیژتارتسا تیمها  زا  رتراک  ياقآ  : » تفگ ناریا  رد  اکیرما  یتاحیلـست  تسایـس  زا  رتراک  دیدش  داقتنا  ربارب  رد  ربتکا 1976  زور 6 

هب دوخ  تینما  ظفح  يارب  تسا ، رادروخرب  يوروش  تیاـمح  زا  هک  قارع ، يوروش و  یگیاـسمه  رد  روشک  نیا  .تسا  لـفاغ  ناریا 
تموکح ياه  هام  نیرخآ  رد  توا 1976 و  رد  هک  اکیرما ، يانـس  یجراخ  روما  هتیمک ي  شرازگ  رد   (1) .دراد زاین  ام  ياه  حالس 

دناوت یمن  رگید  لاـس   5 ات 10 -  ناریا  هک  دوب  هدـش  دـیکأت  هلئـسم  نیا  رب  دـش ، رـشتنم  يروهمج  تسایر  تاباختنا  زا  شیپ  دروف ،
يا هقطنم  یتردقربا  هب  ندش  لیدبت  يارب  ناریا  شالت  دـنزب و  یگنج  تایلمع  هب  تسد  اکیرما ، میقتـسم  يریگرد  تیامح و  نودـب 

اب لیلد و  نیمه  هب  ؛(2)  دـناشکب درک ، دـهاوخ  باختنا  ار  نآ  هاش  هک  يا  هطقن  رد  هتـساوخان ، یگنج  هب  مه  ار  اکیرما  تسا  نکمم 
لاؤس نیا  دنک  تمواقم  يوروش  فرط  زا  یماظن  گرزب  مجاهت  ربارب  رد  تسناوت  یمن  یطیارش  چیه  رد  ناریا  هک  تیعقاو  نیا  لوبق 

یماـظن تازیهجت  ورین و  همه  نیا  هب  رگید  ناـگیاسمه  یلاـمتحا  دـیدهت  ربارب  رد  دوـخ  زا  عاـفد  يارب  ناریا  اـیآ  هک  دـش  یم  حرطم 
 . ؟(3) تسا دنمزاین 

هنیزه ي هکنیا  هرابرد ي  تایلمع ، عافد و  رد  انـس  یعرف  هتیمک ي  وضع  ییاکیرما و  روتانـس  ریاـم ، ماـیلیو  تاـظحالم ، نیمه  وریپ 
: تسا هتفگ  تسین ، شیاه  ترورض  اب  بسانتم  ناریا  یماظن 

ناریا هب  هحلسا  رالد  درایلیم   16 مه 9 /  يور  نونکات  لاس 1972  زا  اکیرما  »

163 ص :

ص 137. ذخأم 21 ، . 472 - 1

ص 130. ذخأم 21 ، . 473 - 2

ص 123. ذخأم 21 ، . 474 - 3
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ییاوه هدنهدرادشه ي  ياه  متـسیس  دـیرخ  يارب  رالد  درایلیم   1 هک 4 /  تسا  هدرک  دـهعت  اریخا  ناریا  هوـالع  هب   (1) .تسا هتخورف 
دنک هیجوت  ار  يا  هنیزه  نینچ  فرـص  هک  یـصاخ  یماظن  تیعـضو  ...دزادرپب  هدنگنج  ياهامیپاوه  يارب  رالد  درایلیم  و 3  سکاوآ 

 . (2)« .تسا هنایمرواخ  رد  میظع  یماظن  يورین  کی  داجیا  ناریا ، فده  دسر  یم  رظن  هب  درادن و  دوجو 

، دـش رجنم  هاش  شنکاو  هب  هاش  زا  داقتنا  ناریا و  یلخاد  لئاسم  هرابرد ي  تالاقم  یخرب  جرد  رـشب و  قوقح  رب  اـه  تارکمد  دـیکأت 
ربـهر (3) و  دـش یـسررب  هرگنک  رد  هراـبود  سکاوآ  ياـهامیپاوه  شورف  ثحب  ناریا  هب  رتراـک  رفـس  خـیرات  مـالعا  اـب  هکنیا  نمض 

؛ دوب اه  حالس  نیا  فرـصم  هرابرد ي  یلـصا  ماهبا   (4) .دبای لیلقت  ناریا  هب  حالـس  شورف  نازیم  درک  داهنـشیپ  انـس  سلجم  تیرثکا 
يروآ عمج  يرگید  دصاقم  يارب  مجح  نیا  دیـسر  یم  رظن  هب  اذل  دوبن و  هیـسور  ربارب  رد  تمواقم  هب  رداق  ناریا  اکیرما  رظن  زا  اریز 
ردانب زا  اهنآ  لقن  لمح و  يریگراب و  هیلخت ي  تاناکما  اب  یتح  ناریا  هب  هحلـسا  تارداص  مجح  دش  یم  دـیکأت  نیا  رب  هوالع  .دوش 
شیپ اهنآ  زا  هدافتسا  شزومآ  رد  ار  يدایز  تالکشم  هتفرـشیپ  ياه  حالـس  عاونا  دیرخ  نیا ، رب  هوالع  .تشادن  یگنهامه  ناریا  رد 

رد همه  زا  رتشیب  هک  دروآ 

164 ص :

.دوب هدرک  هراشا  رالد  درایلیم   18 غلبم 2 /  هب  اهرادار  لوپ  باستحا  اب  انس ، سلجم  تیرثکا  ربهر  درب ، تربار  نیا  زا  شیپ  . 475 - 1
ص 2. ، 1356  / 7  / 27 هرامش 213 ، سراپ ، يرازگربخ  نتلوب  زا  لقن  هب  ص 97 ، ذخأم 88 ، . 476 - 2

شورف زا  تیامح  اب  نارهت  كرت  ماگنه  هب  هاوخ ، يروهمج  بزح  زا  اکیرما ، نیشیپ  روهمج  سیئر  نواعم  رلفکار ، نوسلن  . 477 - 3
هقطنم تابث  مهم  لماوع  زا  یکی  ناریا  یماظن  تردق  تساکیرما و  هدهع ي  هب  ناریا  هب  اهامیپاوه  نیا  لوحت  : » تفگ ناریا  هب  رادار 
نیمأت رد  مهم  لماوع  زا  یکی  ناریا ، یماـظن  تردـق  ماکحتـسا و  هک  مرادـن  يدـیدرت  : » تفگ سراـپ  يرازگربخ  هب  رلفکار  .تسا »

تردـق شیازفا  ناریا  تردـق  شیازفا  تساـکیرما و  هب  کـمک  ناریا ، هب  کـمک  تسا و  ناـهج  زا  تمـسق  نـیا  رد  حلـص  تاـبث و 
 / 7  / 26 ناگدنیآ ، همانزور ي  ص 95 ، مود ، دلج  یمالـسا ، بالقنا  رامـشزور  « ) .مینک یم  ظفح  ار  حلـص  مه  اب  ام  تساکیرما و 

(. ص 1 ، 1356
ص 6. ، 1356  / 7  / 5 هرامش 191 ، سراپ ، يرازگربخ  نتلوب  زا  لقن  هب  ص 66 ، ذخأم 88 ، . 478 - 4
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دوخ اکیرما ، حلسم  ياهورین  .فا 14  ياهامیپاوه  هلماعم ي  ناـمز  رد  هنومن ، ناونع  هب   (1) .دروخ یم  مشچ  هب  ناریا  ییاوه  يورین 
 . (2) .دنتشاد لکشم  اهنآ  دربراک  رد  زونه 

دـش ببـس  ناریا ، ربارب  رد  اکیرما  یتاحیلـست  تسایـس  هرابرد ي  اـکیرما ، يانـس  یجراـخ  روما  هتیمک  شرازگ  هدرتسگ ي  باـتزاب 
رتراک تسایـس  اب  ار  نآ  توافت  اـکیرما و  نیـشیپ  تسایـس  يریگ  لکـش  هوحن ي  يا ، هلاـقم  جرد  اـب  تسپ ، نتگنـشاو  هماـنزور ي 

ار شرظن  دروم  هحلـسا ي  عون  ره  هک  داد  رایتخا  ناریا  هب  هناـمرحم  تروص  هب  نوسکین  تندـیزرپ  لاس 1972 ، رد  : » دنک يروآدای 
هک تفرگ  رارق  هاش  رایتخا  رد  لوپ  ردـق  نآ  کپوا ، تفن  تمیق  شیازفا  اـب  لاس 1973 ،)  ) دعب لاس  کی  زا  رتمک  .دنک  يرادـیرخ 

شورف هک  درک  اعدا  دیفـس ، خاک  هب  دورو  تردـق و  بسک  زا  سپ  رتراـک  .دروآدرگ  ار  یناوارف  هتفرـشیپ ي  ياـه  حالـس  تسناوت 
هب هک  دوش  یم  هتفرگ  راـک  هب  يدراوـم  رد  اـهنت  تسا و  یجراـخ  تسایـس  رد  ییانثتـسا  یلماـع  یجراـخ  ياـهروشک  هب  تاحیلـست 

 . (3) .دراد یگتسب  اکیرما  یتینما  قئالع  هب  تاحیلست  لاقتنا  دشاب  هدش  تباث  ینشور 

رد ار  هدـمع  فدـه  هس  ناریا ، اب  دوخ  دـیدج  تاشقانم  لـح  يارب  اـه  ییاـکیرما  دـیدج ، هلحرم ي  رد  هک  تسا  دـقتعم  لـیب  زمیج 
: دندرک لابند  هاش  اب  هرکاذم 

.دنزاس دعاقتم  ناریا  دروم  رد  هدحتم  تالایا  تادهعت  ظفح  رد  اکیرما  يروهمج  سیئر  ییاجرباپ  هب  ار  هاش   - 1»

زاین دروم  یعافد  تاحیلـست  نیمأت  هنیمز ي  رد  یلوصا  یحرط  میظنت  يارب  ار  هاش  تقفاوم  هدـحتم ، تالایا  تاناکما  هب  هجوت  اب   - 2
.دننک بلج  ناریا 

ور و هنایم  یعـضوم  هدـنیآ ، ربماسد  رد  کپوا  سنارفنک  تامیمـصت  رد  تفن ، ياهب  نییعت  هب  تبـسن  هک  دـنزاس  دـهعتم  ار  هاش   - 3
 . (4)« .دنک ذاختا  نارگید  اب  گنهامه 

رتراک رفـس  زا  سپ  نیا ، رب  هوالع  .دوبن  هتـشذگ  دننامه  یلو  دش ؛ اهر  تاشقانم  دنمک  زا  اکیرما  ناریا و  تابـسانم  دیدج ، هرود  رد 
دنور زاغآ  اب  ناریا  هب 

165 ص :

ص 107. ذخأم 21 ، . 479 - 1

ص 126. ذخأم 21 ، . 480 - 2
ص 1. ، 1356  / 5  / 7 هرامش 131 ، سراپ ، يرازگربخ  زا  لقن  هب  ص 413 ، ذخأم 88 ، . 481 - 3

.228 ص 229 -  ذخأم 88 ، . 482 - 4
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ادیپ رییغت  یمالسا  تضهن  اب  دروخرب  شور  هرابرد ي  يریگ » میمـصت   » هب تاحیلـست »  » زا اکیرما  ناریا و  تیولوا  یبالقنا ، تالوحت 
.درک

ناهنپ ياه  تباقر  راکشآ ، يراکمه 

هراشا

، هلاـس کـی  ترتـف  هرود ي  زا  سپ  دـش و  دراو  يدـیدج  هـلحرم  هـب  ریازجلا ، هماندـهع ي  ياـضما  زا  سپ  قارع  ناریا و  تابـسانم 
یلو تشاد ؛ دوبهب  هب  ور  تابسانم  هچرگ  هرود ، نیا  رد  .تشاد  همادا  زین ، هاش  طوقس  نامز  ات  هک  دش  زاغآ  هبناجود  ياه  يراکمه 
یب نینچمه  .درک  رییغت  اجیردت  قارع  يا  هقطنم  دربهار  یجراخ و  تسایس  .دوب  رثأتم  نیـشیپ  ياه  تباقر  تموصخ و  زا  نآ  رهوج 

يداصتقا یعامتجا ، یسایس ، تالوحت  زادنا  مشچ  عومجم  رد  .دش  راهم  قارع  ناتـسدرک  رد  یماظن  ياه  يریگرد  یـسایس و  یتابث 
ییاکیرما دروآرب  رد  .دوب  هدرک  ناریا  بناج  زا  دـیدج  تادـیدهت  روهظ  نارگن  ار  اـه  یقارع  رما  نیمه  دوب و  تبثم  قارع  یتینما  و 

.تفای یم  شیازفا  يریگمشچ  وحن  هب  قارع  تردق  هاش ، اه و 

لئاسم رب  يو  دـیکأت  رتراک و  يروهمج  تسایر  هرود ي  زاغآ  اـکیرما ، رد  اـه  تارکمد  تردـق  بسک  هب  هجوت  اـب  رگید ، يوس  زا 
هوالع .تشادن  رارق  یبسانم  تیعقوم  رد  دوخ  یجراخ  طباور  رد  ناریا  دیوید ، پمک  رد  حلـص  تارکاذم  یهدناماس  رـشب و  قوقح 

 - یماظن تردـق  رب  اکتا  اب  درک  یم  روصت  زین  هاش  دـندش و  لفاغ  ناریا  لخاد  رد  یبالقنا  تـالوحت  زاـغآ  زا  اـه  ییاـکیرما  نیا ، رب 
سپ یکدنا  هلصاف ي  اب  عاضوا  هکنآ  لاح   (1) .دنک راهم  ار  نآ  دناوت  یم  دوخ  یتینما 

166 ص :

.دنک نوگنرس  ارم  دناوت  یمن  یـسک  تسا : هتفگ  نئوژ 1978  رد 28  تروپیر  دـلرو  دـنا  زوین  .سا.وی  اب  هبحاصم  رد  هاش  . 483 - 1
 / 7 یمالسا 1 /  بالقنا  رامشزور   ) .مراد تسد  رد  ار  تردق  راهم  نم  ...مراد  دوخ  لابند  هب  ار  يرفن  رازه  شترا 700  ینابیتشپ  نم 

(. ص 8 نارهت 1377 ، يرنه ، هزوح ي  یمالسا ، بالقنا  تایبدا  رتفد  ، 56  / 12 ات 29 /   56

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 407 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_166_1
http://www.ghaemiyeh.com


پولداوگ رد  یبرغ  ياهروشک  نارـس  سنارفنک  رد  دش و  راکـشآ  اجیردـت  هاش  طوقـس  میالع  درک و  رییغت  ناریا  هب  رتراک  رفـس  زا 
 . (1) .دش هتفریذپ  اه  ییاکیرما  يوس  زا  روشک ، یسایس  هنحص ي  زا  هاش  فذح  يانعم  هب  ناریا  رد  دیدج  ياه  تیعقاو 

هب .تسا  ناریا  ناـیز  هب  قارع و  دوس  هب  رییغت ، لاـح  رد  اجیردـت  دوجوم  هنزاوم ي  هک  داد  یم  ناـشن  قارع  ناریا و  تـالوحت  دـنور 
رجنیسیک یکسنیژرب و  هاش ، طوقس  لامتحا  ناریا و  رد  نارحب  زادنا  مشچ  هب  هجوت  اب  ییاکیرما ، هدنسیون ي  نیبور ، يراب  هتشون ي 

دیاب زین  هقطنم  لک  رد  هاش  طوقـس  ریثأت  هکلب  روشک  نآ  کیژتارتسا  تیعقوم  طـقف  هن  ناریا ، نارحب  یـسررب  رد  هک  دنتـشاد  هدـیقع 
دهاوخ رطخ  هب  ناریا  رد  ار  اکیرما  یتایح  عفانم  طقف  هن  هاش  طوقـس  هک  دنتـشاد  رظن  قافتا  هراب  نیا  رد  اـهنآ  يود  ره  .دوش  ظاـحل 

 . (2) .درک دهاوخ  لدب  هقطنم  رترب  تردق  هب  تسا  رادروخرب  يوروش  تیامح  زا  هک  ار  قارع  الباقتم  هکلب  تخادنا ؛

قارع يدربهار  عضاوم  رییغت 

رد (3) و  تـشاذگ شهاک  هب  ور  اـه  یقارع  ییارگ  یطارفا  اریز  تشاد  قارع  يارب  يرتعیـسو  ياهدـمایپ  تارییغت و  هریزجلا ، قفاوت 
تمیق یقرت  .دـش  داجیا  قارع  کـیژتارتسا  عضوم  رد  یمهم  تارییغت  ههد ي 1970 ، ياه  لاس  رخاوا  اـت  ریازجلا  دادرارق  هلـصاف ي 
شالت هب  نیطـسلف  عوضوم  تیروحم  اب  مسیبرع  ناپ  يژولوئدیا  زا  ار  دوخ  يدنم  هقالع  ثعب  میژر  درک و  رتدـنمتورث  ار  قارع  تفن 

تمس هب  قارع  یسایس  شخرچ  نینچمه   (4) .داد رییغت  هقطنم  رترب  تردق  هب  لیدبت  يارب 

167 ص :

همتاخ گنز  پولداوگ  رد  هک  يروشک  اهنت  : » تسا هتفگ  يا  هبحاصم  یط  هسنارف ، نیشیپ  روهمج  سیئر  نتسد ، راکتسیژ  . 484 - 1
کی يرارقرب  تسین و  هاش  تموکح  ياقب  هب  يدیما  تفگ : اکیرما  روهمج  سیئر  .دوب  اکیرما  دروآرد  ادـص  هب  ار  هاش  تموکح  ي 

(. ص 6 ، 1377  / 6 هبنشود 23 /  سوت ، همانزور ي  « ) .دوش یم  ینیب  شیپ  ناریا  رد  یماظن  میژر 
ص 161. ذخأم 21 ، . 485 - 2
ص 180. ذخأم 61 ، . 486 - 3

.50 ص 51 -  هدشن ، رشتنم  سراف ، جیلخ  لامش  زا  قارع  ناریا و  دیدهت  نمزدرک ، ینوتنآ  . 487 - 4
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همانزور اب  هبحاصم  رد  مادـص  تاراهظا  .دـش  رجنم  يوروش  اب  تابـسانم  شهاک  الباقتم  هسنارف و  اب  قارع  طباور  شرتسگ  هب  برغ 
هک درک  مـالعا  يو  .درادـن  يوروـش  هب  تبـسن  ار  یلبق  ترارح  نآ  دادـغب  ثـعب  داد  ناـشن  حوـضو  هـب  نوبیرتدـلاره  ییاـکیرما  ي 

 . (1) .دنوش تسینومک  ناهج  یمامت  هکنیا  رگم  دش  دهاوخن  یضار  يوروش 

تالوحت نآ و  تمیق  شیازفا  تفن و  تیمها  هب  هجوت  اب  وس ، کی  زا  دوب : یفلتخم  لماوع  زا  رثأتم  هسنارف  اـب  قارع  طـباور  شرتسگ 
ياهروشک اب  يا  هژیو  طباور  دـندرک  شالت  ییاـپورا  ياـهروشک  زا  يرایـسب  ههد ي 1970 ، مود  هـمین ي  زا  هناـیمرواخ  هـقطنم ي 

یتالیامت هک  قارع ، میژر  يراکمه  هنیمز ي  هسنارف  رد  اه  تسیلایـسوس  تردـق  بسک  اـب  رگید ، يوس  زا  (2) و  دننک رارقرب  هقطنم 
: تفگ هسنارف  قارع و  هطبار ي  هراـبرد ي  هسنارف  تـقو  ریزو  تـسخن  كاریـش ،  (3) .تفای شیازفا  هسنارف  اـب  تشاد ، یتسیلایـسوس 

تیلوئـسم هک  ینامز  زا  نم  تسا و  هتفرگ  اپ  لگود  لارنژ  يرادـمامز  ماـیا  زا  هک  دراد  یمکحتـسم  یتسود  دـنویپ  قارع  اـب  هسنارف  »
نیا لاس  نآ  زا  مهد و  شرتسگ  ار  دـنویپ  نیا  هنماد  مدرک  یعـس  متفرگ  هدـهع  رب  لاس 1974  رد  راـب  نیلوا  يارب  ار  تلود  تساـیر 

يددعتم ياهدادرارق  دش  قفوم  هسنارف  زا  دیدزاب  نمض  درک و  رفـس  هسنارف  هب  لاس 1976  رد  مادص  دمایپ   (4)« .دش رت  قیمع  دنویپ 
تراـظن نـینچمه  یمتا و  ناسانــشراک  يژوـلونکت و  هـب  قارع  زیهجت  كاریزوا ،)  ) قارع رد  یمتا  روـتکار  ییاـپرب  هـنیمز ي  رد  ار 

 . (6) .دناسرب  (5) اضما هب  هریغ  دادغب و  يورتم  داجیا  رب  هسنارف 

168 ص :

یسایس تاعلاطم  رتفد  هیرـشن  اهدادیور  لیلحت و  همانهام  اکیرما ،» ياه  هاگدید  یـسررب  قارع : نارحب  ، » یماما یلعدمحم  . 488 - 1
ص 5. هام 1377 ، يد  رذآ و  هرامش ي 121 ، یللملا ، نیب  و 

سنارفنک هناخریبد ي  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یـسانشزاب  قارع ،» ناریا و  گنج  رد  اپورا  هعماج ي  شقن  ، » خاـب نیتشآ  . 489 - 2
.262 ص 263 -  لوا ، دلج  ، 1368 نارهت ، عافد ، زواجت و  یللملا  نیب 

هرامش يداصتقا ، یـسایس -  تاعالطا  هلجم  یمالـسا ،» بالقنا  لوا  ههد ي  رد  هسنارف  ناریا و  طباور  ، » يرهمگرزب دیجم  . 490 - 3
ص 41. ، 111  - 112

ص 41. نامه ، . 491 - 4
هراشا اب  يرهشمه  همانزور ي  اب  هبحاصم  رد  سلجم ، یجراخ  تسایس  یلم و  تینما  نویسیمک  سیئر  يدامادریم ، نسحم  . 492 - 5

زور کی  تسرد  مادص  لاس 1975  رد  : » تفگ يا  هتـسه  حالـس  هب  یبایتسد  دوخ و  یعافد  تردـق  تیوقت و  يارب  قارع  شالت  هب 
اه 65 یقارع  دش و  اضما  هسنارف  قارع و  نیب  يا  هتسه  يراکمه  دادرارق  نیتسخن  تفر و  هسنارف  هب  ناریا  اب  دادرارق  ياضما  زا  شیپ 

(. ص 23 ، 1380  / 9  / 5 يرهشمه ، همانزور ي   ) .دنتفرگ لیوحت  هسنارف  زا  هدش  ینغ  مویناروا  مرگولیک 
ص 40. نامه ، . 493 - 6
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رگ شنکاو  هئارا ي  يارب  يوسنارف  ياه  تکرش  هسنارف و  تلود  نآ  یط  دوب و  يرس  الماک  هسنارف  اب  قارع  يا  هتـسه  همانتقفاوم ي 
ءاضما لاـس 1977  رد  هک  يدادرارق  بجوـم  هب  نینچمه   (1) .دندیسر قفاوت  هب  قارع  اب  يا  هتـسه  تخوس  سانـشراک و  يا ، هتـسه 

ریاس .داد  رارق  قارع  رایتخا  رد  ار  رگید  دنورف  لاس 24،1979  رد  رگید  يدادرارق  یط  1 و  فا -  ژاریم  هدنگنج ي  هسنارف 36  دش ،
لماش ار  کبس  رتپوک  یله  دنورف  لقن و 20  لمح و  رتپوکیله  دنورف   40 کبس ، کنات   50 نیگنس ، کنات   100 قارع ، تاشرافس 

 . (2) .دش یم 

لاس رد  هب 63 % لاـس 1972  رد  زا 95 % يوروش  زا  قارع  یماـظن  تازیهجت  تادراو  دـش  ببـس  هسنارف ، اـب  قارع  طـباور  شرتسگ 
2 رب 2 /  غلاب  هسنارف  زا  قارع  یماـظن  تازیهجت  تادراو   1978 ياه 1979 -  لاس  یط  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـبای و  شهاـک   1979

شیازفا زین  قارع  زا  هسنارف  تـفن  تادراو  ـالباقتم   (3) .درک ادـیپ  يریگمـشچ  شیازفا  زین ، دـعب  ياه  لاس  رد  هک  دوب  رالد  دراـیلیم 
ياـه هژورپ  زا  يرایــسب  رگید ، يوـس  زا  .دـش  یم  نیمأـت  قارع  زا  هـسنارف  یتادراو  تـفن  زا  لاس 18،1980 % رد  هک  ناـنچ  تفاـی ؛

 . (4) .دندرک یم  ارجا  يوسنارف  ياه  تکرش  زین ، ار  قارع  ینارمع 

طباور شرتسگ  ناکما  لاس 1972،(5)  هب  تبـسن  لاـس 1974  رد  نآ  يربارب  شیازفا 10  دــیدج و  هرود ي  رد  قارع  یتـفن  تورث 
رت هدرتسگ  اپورا  اب  زین  ار  شیراـجت  طـباور  قارع  هلحرم ، نیا  رد  .تخاـس  مهارف  روشک  نیا  يارب  ار   (6) تاحیلست دیرخ  يراجت و 
زا دصرد   10 هب 9 /  دصرد   2 زا 2 /   1970 ياه 1976 -  لاس  یط  رد  هک  قباس ، يوروش  اب  قارع  تراـجت  مهـس  هک  ناـنچ  درک ؛

نیب قرـش  كولب  زا  قارع  تادراو   (7) .تفای شهاک  جـیردت  هب  دوب ، هدیـسر  موس  ناهج  اب  قباس  يوروش  یناگرزاب  تالدابم  لـک 
يداصتقا يراکمه  نامزاس  وضع  ياهروشک  زا  نآ  تادراو  نامزمه  یلو  تفای ؛ شهاک  هب 10 % زا 26 %  1972 ياه 1978 -  لاس 

لاس 1979، رد  .تفای  شیازفا  هب 80 % نازیم 51 % زا  هعسوت  و 

169 ص :

.409 ص 410 -  ذخأم 100 ، . 494 - 1
ص 93. ذخأم 32 ، . 495 - 2

ص 41. ذخأم 145 ، . 496 - 3
ص 93. ذخأم 32 ، . 497 - 4

ص 181. ذخأم 61 ، . 498 - 5
.50 ص 51 -  ذخأم 142 ، . 499 - 6

.87 ص 88 -  ذخأم 32 ، . 500 - 7
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(1) .دوب قرـش  كوـلب  ياـهروشک  ماـمت  زا  نآ  تادراو  نازیم  ربارب  ود  زا  شیب  رـالد ) دراـیلیم   1  / 6  ) نـپاژ زا  طـقف  قارع  تادراو 
 . (2) .دیسر رالد  نویلیم  هب 700  لاس 1980  ات  هک  نانچ  دوب ؛ هعسوت  هب  ور  زین  اکیرما  اب  قارع  يداصتقا  طباور 

، قارع (3) و  تفای شرتسگ  ندرا  يدوعس و  ناتـسبرع  رـصم ، هلمج  زا  هقطنم  ياهروشک  اب  قارع  طباور  هماندهع ي 1975 ، زا  دعب 
برع ياهروشک  هنحص ي  زا  رصم  جورخ  رثا  رب  هک  یـشقن  .درک  ادیپ  برع  ناهج  رد  يرت  لاعف  شقن  اجیردت  ناریا ، اب  هسیاقم  رد 

یم ینارگن  ساسحا  لیئارسا  ناریا و  شنکاو  هب  تبـسن  یتینما  یعافد -  یلیلحت  ساسارب  مادص  نیا ، رب  هوالع   (4) .دوب هدش  لصاح 
هکنیا رگم  دیسر  دهاوخن  نایاپ  هب  لاس 1980  دش  حرطم  امسر  لاس 1977  رد  : » تشاد راهظا  هنیمز  نیا  رد  اهدـعب  هک  نانچ  درک ؛
ياروش رد  عوضوم  نیا  .دوش  هتـشاذگ  ارجا  هب  روشک  نیا  هیلع  قارع  رد  نیون  یگدنز  دـنور  ندـناشک  تسب  نب  هب  يارب  يا  هئطوت 

: تسا هتفگ  لیلحت  نیا  ینابم  هرابرد ي  يو  .میدنب » راک  هب  ار  مزال  طایتحا  میتفرگ ، میمصت  نآ  زا  سپ  دش و  حرطم  روشک  يربهر 
حوضو هب  اما  مرادن ؛ ینادنچ  تاعالطا  هراب  نیا  رد  متفگ : تسا ؟ راوتسا  ییانبم  هچ  رب  روبزم  يریگ  هجیتن  دندیسرپ ، بزح  ياقفر  »
دهاوخ لکـش  یتروص  هچ  هب  قارع  یـسایس  یملع و  يداصتقا ، یعامتجا ، یگدنز  لاـس 1980 ، زا  سپ  هک  تسا  نشور  نـم  يارب 

نیا نانمـشد  دـنیاشوخ  قارع  ياهدادـخر  تـالوحت و  نوچ  .دوب  دـهاوخ  ناـس  هچ  نآ  یللملا  نیب  ینهیم و  یلم ، هاـگیاج  تفاـی و 
هچ امـش  رظن  هب  دندیـسرپ  نم  زا  هک  یماگنه  : » تسا هدرک  هفاـضا  وا  نانخـس ، نیا  وریپ   (5)« .دوب دهاوخن  بارعا  نانمـشد  روشک و 

 . (6) « - .ناریا دعب  لیئارسا  لوا  متفگ  درک ؟ دنهاوخ  هئطوت  یناسک 

لاـس 1978، رد  یتح  .دوب  ناریا  اـب  طـباور  لیدـعت  یبرع و  ياـهروشک  اـب  طـباور  شرتـسگ  راتـساوخ  قارع  لـیلحت ، نیا  ساـسارب 
لک و ریبد  رکبلا ، نسح  دش  رارق  دیسر و  اضما  هب  قارع  هیروس و  نایم  ینامیپ  لیئارسا ، دیدهت  ساسارب 

170 ص :

يرازگربخ همجرت ي  موس ، ناهج  همان ي  لصف  سراف ،» جـیلخ  رد  دربن  دـیدجت  ، » زمر یج  لـکیام  سلاـه و  سپ  تربار  . 501 - 1
، هاپس لک  داتس  یـسایس  تنواعم  سراف ، جیلخ  نارحب  یلیمحت و  گنج  یـسررب  همان ي  هژیو  ، 1364  / 11  / 21 یمالسا ، يروهمج 

ص 54. رهم 1366 ،
.181 ص 182 -  ذخأم 61 ، . 502 - 2

ص 181. ذخأم 61 ، . 503 - 3
ص 71. ذخأم 24 ، . 504 - 4

(. 1365  / 4 نئوژ 1986(8 /   29 مادص ، ینارنخس  ص 27 ، ذخأم 130 ، . 505 - 5
.نامه . 506 - 6
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نیا یلـصا  لـیلد  هراـبرد ي  قارع ، يربهر  ياروش  نیـشیپ  وضع   (1) .دروخ تسکـش  حرط  نیا  یلو  دـشاب ، وا  نواعم  دـسا ، ظـفاح 
لاس 1979 رد  .دماجنیب  تسکش  هب  هژورپ  نیا  درک  یعس  دید  یم  تموکح  زا  جراخ  ار  دوخ  مادص  نوچ  هک  تسا  دقتعم  تسکش 

وضع نآ 54  بقاعتم  درک و  مالعا  ار  قارع  هیلع  هیروس  هئطوت ي  دراداو  افعتـسا  هب  ار  رکبلا  نسح  دمحا  تسناوت  مادـص  یتقو  زین ،
 . (2) .درک مادعا  قارع  رد  ار  بزح  نیا  رازگراک  ثعب و  بزح 

هیروس و اب  قارع  نامیپ  داقعنا  دش ، یم  یـشان  ثعب  بزح  رد  تردق  گنج  یلخاد و  تالوحت  زا  رتشیب  هک  تاظحالم ، نیا  زا  غراف 
یکیدزن رد  لیئارـسا ، دـیدهت  زا  قارع  ینارگن  عقاورد ، .تفرگ  تروص  قارع  هیلع  يا  هقطنم  تادـیدهت  وریپ  رتـشیب  نآ  وـغل  سپس 

قارع تلود  دـندقتعم  نارظان  توریب ، زا  یـس  .یب  .یب  راگنربخ  شرازگ  هب  نیا ، رب  هوالع  .تسا  هتـشاد  شقن  هیروس  هب  روشک  نیا 
ناریا تالوحت  دمایپ  لاح ، نیا  اب   (3) .دریگ رارق  ناریا  مجاهت  دروم  لیئارسا ، هیلع  هیروس  اب  ددجم  داحتا  تروص  رد  هک  تشاد  میب 

تشادن انعم  قارع  يارب  لیئارسا  دیدهت  رگید  هقطنم ، ياهروشک  يوروش و  لیئارسا ، هژیو  هب  نایناهج ، هجوت  نوناک  هب  نآ  لیدبت  و 
زکرم رگلیلحت  هراب ، نیا  رد  .تفرگ  رارق  نیـشیپ  ياه  تباقر  ناـمه  بوچراـچ  رد  هیروس  اـب  نآ  طـباور  اددـجم  لـیلد ، نیمه  هب  و 
شقن رب  ینبم  قارع  ياهاعدا  هیروس و  قارع و  طباور  رب  مکاح  دوکر  هب  هراشا  اب  ناریا ، رد  اکیرما  ترافس  رد  ایس  نامزاس  شجنس 

زا سپ  هئطوت ي  ياه  حرط  رد  هیروس  ریثأت  لاـمتحا  هک  مینک  یم  رکف  : » تشون قارع  رد  لاس 1358  دادرخ  ياتدوک  رد  اه  يروس 
هداعا ي هب  قارع  یلیم  یب  دـهاش  ام  نالا  : » درک هفاـضا  قارع  تـالیامت  هنیمز ي  رد  وا  سپـس ،  (4)« .تسا فیعض  لاس 1357  رهم 

نکمم روشک  نآ  يارب  يرگید  ياه  هار  رگا  بارعا ، يربهر  يارب  قارع  شـشوک  رد  .میتسه و  هیروس  اـب  راکـشآ  ياـه  تموصخ 
 . (5)« .دنا هدشن  نکمم  ای  مولعم  زونه  اه  هار  نیا  هتبلا ، .درادن  یجایتحا  هیروس  هب  هک  دسرب  هجیتن  نیا  هب  قارع  دیاش  دنوش 

171 ص :

ص ، 1379  / 4  / 18 باختنا ، همانزور ي  یناخیلع ، فسوی  همجرت ي  هریزجلا ،» هکبـش  اب  وگو  تفگ  ، » یلع رمع  حالـص  . 507 - 1
.5

.نامه . 508 - 2
ص 14. ذخأم 88 ، . 509 - 3

شور عبانم و  هرابرد ي   ) هرامش ي 3 دنس  سدق ، نارگلاغشا  یماح  اکیرما  هرامش ي 19 : اکیرما ، یسوساج  هنال ي  دانسا  . 510 - 4
ص 47. ، 1358  / 6  / 21 هنایمرواخ ،) رد  یتاعالطا  ياه 

ص 48. نامه ، . 511 - 5
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قارع ناریا و  یتاحیلست  تباقر 

اب اکیرما  يا  هقطنم  دـیدج  يژتارتسا  هقطنم و  زا  سیلگنا  جورخ  زا  لصاح  ياه  ترورـض  هیاپ ي  رب  ناریا  یتاحیلـست  ناوت  تیوقت 
شیازفا زا  لصاح  دـمآرد  هاش و  هناـبلط ي  هاـج  تـالیامت  اـب  هارمه  هقطنم ، تینما  نیمأـت  يارب  ناریا  يروحم  شقن  رب  هیکت  فدـه 

نیا زا  هک  دوش  غلاب  رالد  دراـیلیم  هب 17  ناریا  یعافد  ياـه  هنیزه   1970 ياه 1975 -  لاس  نیب  دش  ببـس  عومجم  رد  تفن ، تمیق 
یتاحیلـست هقباسم ي  هک  دوب  ناریا  نیا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  شراک ، میارفا   (1) .دش حالس  دیرخ  فرص  رالد  درایلیم   12  / 5 غلبم ،

هب هک  قارع ، شترا  هب  تبسن  روشک  نیا  شترا  هب  یبرغ ، ییاکیرما و  تاحیلست  هب  هاش  یسرتسد   (2) .درک زاغآ  سراف  جیلخ  رد  ار 
ینوگنرـس نامز  ات  ار  دوخ  یعفادت  شقن  قارع   (3) .داد یم  ییالاب  رایـسب  یفیک  يرترب  دوب ، زهجم  يوسنارف  یـسور و  ياه  حـالس 

فعـض زا  نآ  تلود  برع ، ناهج  رد  یثعب  میژر  هنابلط ي  هاج  ياـه  هتـساوخ  یبـالقنا و  يژولوئدـیا  دوجو  اـب  درک و  ظـفح  هاـش 
یبلط يرترب  يژتارتسا  هب  لین  يارب  یتاحیلـست  هقباسم ي  هب  ترداـبم  زا  دوب و  هاـگآ  ناریا  هب  تبـسن  دوخ  کـیژتارتساوئژ  سوفن و 

ياـضما ناـمز  زا  نمزدرک  شرازگ  ربارب   (4) .تشاد فوطعم  یعاـفد  هینب  تیوقت  هب  ار  دوخ  هجوـت  نآ  ياـج  هب  درک و  يراددوـخ 
قارع درک و  يرادیرخ  رالد  درایلیم   15 شزرا 5 /  هب  یتاحیلست  ناریا ،  1359 لاس 1980 /  زاغآ  ات  ریازجلا   1354 دادرارق 1975 / 

یم لیکشت  نردم  رایسب  یبرغ  ياه  متسیس  ار  ناریا  تاحیلست  زا  یمظعا  شخب  .تسا  هدرک  دراو  تاحیلست  رالد  درایلیم   8  / 1 زین ،
ینادـنچ تیبوغرم  یبرغ  ياه  متـسیس  اب  هسیاـقم  رد  هک  دـندوب  قرـش  كولب  متـسیس  عون  زا  یقارع  ياـه  حالـس  هک  یلاـح  رد  داد 

 . (5) .دنتشادن

تیوقت زا  هکنیا ، نمض  دننک : تیوقت  ار  دوخ  یعافد  تردق  یتسیاب  هک  دندیـسر  رواب  نیا  رب  ناریا  اب  گنج  هبرجت ي  زا  اه ، یقارع 
، زین ناریا  یماظن  ناوت 

172 ص :

ص 6. ذخأم 43 ، . 512 - 1
ص 68. ذخأم 43 ، . 513 - 2
ص 42. ذخأم 29 ، . 514 - 3
ص 68. ذخأم 43 ، . 515 - 4
ص 42. ذخأم 29 ، . 516 - 5
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دوخ يارب  کـنیا  ناریا  هک  یماـظن  يورین  : » تفگ  1974 لاس 1353 /  نمهب  رد  مادـص  هک  نانچ   (1) .دندرک یم  ینارگن  ساسحا 
تامزلتـسم هیواز ي  زا  درادـن و  یبسانت  یناهج  هداوناخ ي  ءزج  هقطنم و  ياه  تلود  زا  یکی  ماـقم  رد  نآ  مجح  اـب  دـهن  یم  ناـینب 

 . (2)« .تسین بترتم  نآ  رب  زین  يا  هدننک  عناق  لیلد  هنوگ  چیه  یلم ، ینوناق  عافد 

زا اهروشک ، زا  یخرب  تفلاخم  مغر  یلع  تفن ، تمیق  تابث  ظفح  يارب  ناریا  زا  اـکیرما  تساوخرد  ناریا و  هب  رتراـک  رفـس  زا  سپ 
یلبق طباور  تفن ، ياهب  تابث  ظـفح  يارب  ناریا  تقفاوم  اـب  : » تشون دادـغب ، پاـچ  بعـشلا ، قیرط  هماـنزور ي  قارع ، یبیل و  هلمج 
بناج زا  هقطنم ، رد  اکیرما  تسایس  يرجم  سراف و  جیلخ  دنمورین  روشک  ماقم  رد  مه  زاب  ناریا  دش و  هتفرگ  رـس  زا  اکیرما  ناریا و 

 . (3) .دش تیوقت  رتراک 

ات دندرک  شالت  ادتبا  لاح ، نیع  رد  دندوب و  هتفریذـپ  اکیرما  ياه  تسایـس  لامعا  رد  ار  نآ  شقن  ناریا و  يرترب  اه  یقارع  عقاورد ،
یماظن تیوقت  اب   1977 ياه 1979 -  لاس  رد  سپس  دنبای و  ییاهر  دیدش  فعض  زا   1975 ياه 1976 -  لاس  رد  حالس  هیهت ي  اب 
یماظن هنزاوم ي  عومجم ، رد  هک  دندرک  يرادیرخ  يوروش  هسنارف و  زا   (4) حالس يدایز  رادقم  هجیتن  رد  .دنزیخرب  تباقر  هب  ناریا 

هکلب درکن ؛ لزلزتم  ار  قارع  ناریا -  یماظن  هنزاوم ي  حالـس  ياهدیرخ  نیا  : » تسا هتـشون  هنیمز  نیا  رد  شراک  میارفا  .داد  رییغت  ار 
 . (5)« .درک يریگولج  ناریا  عفن  هب  وزارت  هفک ي  رییغت  زا  دومن و  تیوقت  ار  نآ 

173 ص :

تاحیلست اهنت   1970 لاس 1976 -  لصافدح  رد  ( 254 ص 258 -   ) هحلسا رازاب  باتک  رد  نوسمس  ینوتنآ  شرازگ  ربارب  . 517 - 1
: لاس  397563 رالد : رازه  ، 1971 لاس :  113081 رالد : رازه  ، 1970 لاس : زا : تسا  ترابع  لاس  بیترت  هب  اکیرما  زا  ناریا  یتادراو 
: رـالد رازه   1975 لاـس :  4280256 رــالد : رازه  ، 1974 لاـس :  2138143 رــالد : رازه  ، 1973 لاس : 522128 رــالد : رازه  ، 1972

.1301287 رالد : رازه   1976 لاس :  2570296
ص 475. ذخأم 95 ، . 518 - 2

ص 5. ذخأم 88 ، . 519 - 3
ص 11. ذخأم 43 ، . 520 - 4

.11 ص 12 -  ذخأم 43 ، . 521 - 5
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لگیپشا اب  هبحاصم  رد  ههد 1970  ياه  لاس  لوا  همین ي  رد   (1)، یماظن تازیهجت  رظن  زا  قارع  رب  ناریا  یبسن  يرترب  دوجو  اب  هاش ،
دوب دهاوخ  وتان  وضع  ياهروشک  زا  شیب  امش  يراکش  ياه  هدنگنج  لاس 1980  ات  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  و  لاس 1975 ) رد  )

(2)« .دراد کنات  امیپاوه و  ام  زا  شیب  تیعمج  نویلیم  اب 10  قارع  رضاح ، لاح  رد  : » تفگ دیوش  یم  زهجم  یسک  هچ  هیلع  امـش  و 
هب لیئارسا  هیلع  زگره  اه  حالـس  نیا  هک  میناد  یم  ام  : » دوب هتفگ  قارع  ياه  حالـس  هرابرد ي  يا  هبحاصم  یط  زین ، نآ  زا  شیپ  هاش 

 . (3)« .تفر دهاوخن  راک 

ناریا و طسوت  حالـس  دیرخ  ترورـض  حیـضوت  رد  کیوزوین ، ییاکیرما  هلجم ي  اب  هبحاصم  رد  اکیرما و  هب  رفـس  رد  نینچمه  هاش 
تعرـس هب  نانچمه  روشک  نیا  یماظن  تردـق  شرتسگ  یلو  میدرک ؛ لح  قارع  اب  ار  نامتافالتخا  : » تشاد راهظا  قارع  ياه  يرترب 

ام زا  شیب  قارع  هک  دـیراد  فوـقو  تقیقح  نیا  هب  هرگنک  ياـضعا  ناـسیون و  هلاقمرـس  امـش  زا  دادـعت  هـچ  مـناد  یمن  .دراد  هـمادا 
اوه ياه  کشوم  نیمز و  هب  نیمز  داکسا  ياه  کشوم  اهنآ  هک  دوش  یم  شرواب  یسک  هچ  .دراد  رایتخا  رد  پوت  کنات و  امیپاوه ،
دقاف ام  تسا و  یقیقح  ناتساد  نیا  اما  .دنشاب  هتشاد  رایتخا  رد  دنتـسه   22 وی -  .یت  ياه  نکفا  بمب  زا  زارتحا  هب  رداق  هک  حطـس  هب 

 . (4)« .میتسه نآ 

دوخ روـشک  يا  هقطنم  شقن  نینچمه  تادـیدهت و  زا  اـهنآ  هک  يداـضتم  ياـه  تشادرب  ساـسارب  قارع  ناریا و  یماـظن  هعـسوت ي 
رد ییازسب  ریثأت  دنتشاد 

174 ص :

ات ریازجلا  دادرارق 1975  داقعنا  لصافدح  ياه  لاس  رد  قارع  رازفا  گنج  تادراو  تسا : هتـشون  دوخ  باتک  رد  نمزدرک  . 522 - 1
تادراو یتضهن ، ياه  تیلاـعف  هنماد ي  شرتسگ  اـب  لاـس 1356  زا  یلو  تسا ؛ هدوـب  ناریا  زا  رتـمک  یمالـسا 50 % بالقنا  يزوریپ 

گنج لوا  لاس  رد  دوب و  ناریا  لداعم  قارع  هحلـسا ي  تادراو  لاس 1357 ، رد  .دوب  رت  نوزفا  قارع  یکدـنا  ربارب و  قارع  ناریا و 
زا ییاـه  سرد   ) .دوب ناریا  ربارب  قارع 4  تادراو  نیگنایم  روط  هب  گـنج  لوط  رد  تفاـی و  شیازفا  ناریا  ربارب  هب 6  قارع  تادراو 

(. ص 63 و 64 قارع ، ناریا و  گنج  مود : دلج  نردم ، گنج 
ص 465. ذخأم 95 ، . 523 - 2
ص 466. ذخأم 95 ، . 524 - 3

هلجم ریبدرـس  ویرگجروب  اب  هاش  هبحاصم ي  ص 35 ، هرامـش ي 9 ، اه ، یندناوخ  هلجم ي  زا  لقن  هب  ص 177 ، ذخأم 88 ، . 525 - 4
.کیوزوین ي 
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روشک نیا  یتنـس  فادـها  زا  ناریا  ياهورین  لداعتم  شیب  مک و  دـشر  .تشاد  ناـنآ  ناـیم  راکـشآ  یناـهنپ و  ياـه  تباـقر  دـیدشت 
هژیو هب  ییاوه و  يورین  تیوقت  اما  درک ؛ یم  نیمأـت  ار  روشک  یبرغ  یلامـش و  ياـهزرم  تینما  هجیتن ، رد  هک  تفرگ  یم  همـشچرس 

ییایرد و يورین  زا  قارع  تلفغ  .دوب  سراف  جـیلخ  رد  اوق  رارقتـسا  یبونج و  یحاون  هب  هجوت  هیور و  رییغت  زا  مکاح  ییاـیرد  يورین 
رد تظفاحم  یلخاد و  لـئاسم  اـب  هلباـقم  يارب  نآ  یعاـفد  عضوم  باـتزاب  ینیمز  يورین  تیوقت  هب  روشک  نآ  ناوارف  هقـالع ي  زاربا 

ناوت تیوقت  هعـسوت و  يارب  قارع  ناریا و  ياـه  شـالت  عوـمجم ، رد   (1) .دوـب ناریا ، هیروـس و  ینعی  دوـخ ، هنیرید  مصخ  لباقم 2 
رد دـیدج  مسیلاکیدار  روهظ  يا و  هقطنم  تالوحت  ریثأت  تحت   1348  - 1354 ههد ي 1970 /  لوا  همین ي  رد  یمجاهت  یعاـفد و 
ههد مود  همین ي  رد  روشک  درکلمع 2  تاریثأت  .دیسر  نایاپ  هب  هریزجلا  همانقفاوت ي 1975  ياضما  ماجنارس  گنج و  اب  دوب و  قارع 

.دش راکشآ  ناریا  هب  قارع  زواجت  اب  ههد ي 1980  رد  ، 1354  - 1358 ي 1970 / 

قارع ناریا و  يراکمه  زاغآ 

نودب طباور ، دش و  ترتف  راچد  لاس  کی  زا  شیب  همانقفاوت ي 1975 ، ياضما  گنج و  مامتا  اب  قارع  ناریا و  ياهروشک  تابسانم 
هکنیا رب  ینبم  قارع ، بالقنا  یهدنامرف  ياروش  نواعم  مادص ، تاراهظا  زا  سپ  لاس 1356 ، رد  .دوب  دمجنم  يریگرد  شنت و  چیه 

داتس سیئر  لشنـش ، دبـشترا  رفـس  .دش  زاغآ  روشک  تابـسانم 2  زا  يدـیدج  هلحرم ي   (2) تـسین یلکـشم  چیه  قارع  ناریا و  نیب 
سپس (3) و  یصاصتخا يامیپاوه  اب  ناریا  زا  هناتسود  رادید  يارب  ناراتـشترا  گرزب  داتـس  سیئر  توعد  هب  قارع ، حلـسم  ياهورین 

ياروش وضع  روـشک و  ریزو  .تسا  هدـش  زاـغآ  تابـسانم  رد  يدـیدج  دـنور  داد  ناـشن  هبتر ، یلاـع  تاـماقم  (4) و  هاش اب  تاـقالم 
ناریا هب  رفس  زا  سپ  ات  درک  یگدامآ  مالعا  قارع  بالقنا  یهدنامرف 

175 ص :

ص 11. ذخأم 43 ، . 526 - 1
.1356  / 1 زور 27 /  ص 96 ، ذخأم 88 ، . 527 - 2

.124 ص 125 -  ذخأم 88 ، . 528 - 3
ص 132. ذخأم 88 ، . 529 - 4
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خاک رد  رفس ، نیا  رد  هارمه ، تئیه  يرودلا و  تزع   (1) .دنک تکرش  روشک  ناریزو 2  كرتشم  نویسیمک  هنایلاس ي  سنارفنک  رد 
هب ، 1356  / 4 خیرات 23 /  رد  هاش   (3) .دـندومن كرت  ار  نارهت  يا  همانقفاوت  ياـضما  زا  سپ  (2) و  دندرک تاقالم  هاش  اب  دابآدـعس 

يرادهب ریزو  رفس  زا  ناگدنیآ  همانزور ي  نینچمه   (4) .درک لاسرا  کیربت  مایپ  رکبلا  نسح  يارب  قارع ، بالقنا  درگلاس  تبسانم 
کی اب  هبحاـصم  رد  لاـس 1356  دادرم  رد  قارع ، تاـعالطا  تقو  ریزو  زیزع ، قراـط   (5) .داد ربخ  دـعب  ياـهزور  رد  ناریا  هب  قارع 
ناشن هک  درک  حرطم  ناریا  اب  هطبار  قارع و  دیدج  ياه  تسایس  هنیمز ي  رد  ار  یتاحیـضوت  سیراپ  پاچ  نابز  یـسیلگنا  هیرـشن ي 

اب : » تفگ هبحاصم  نیا  رد  يو  .دوب  یجراخ  تسایـس  رد  اهنآ  دیدج  دربهار  نییعت  قارع و  یهدنامرف  ياروش  يدنب  عمج  هدنهد ي 
اب یبولطم  طباور  دراد  دصق  قارع  ...دهد  یم  دنویپ  مه  هب  ار  قارع  ناریا و  ییوکین  طباور  گنهامهان ، ياه  لیلحت  هیزجت و  دوجو 

دوش یم  لامعا  ام  نابز  هب  هک  ییاه  تسایـس  تسا  نکممریغ  لاح ، نیا  اب  .دـشاب  هتـشاد  یبرع  ياه  تختیاـپ  همه ي  زین  ضاـیر و 
 . (6) .دنوش هتفرگ  هدیدان 

همانزور لیلحت  هب  انب  لاس 1356  دادرم  رد  ناریا  هب  قارع ، بالقنا  یهدنامرف  ياروش  نواعم  مادـص ، عوقولا  بیرق  رفـس  ربخ  راشتنا 
هب طوبرم  لئاسم  رد  یگنهاـمه  لـباقتم و  داـمتعا  هلحرم ي  هب  دورو  زاـغآ  ترتف و  نارود  همتاـخ ي  ياـنعم  هب  هسایـسلا  یتیوک  ي 
هب تشاد  میمـصت  هاش  مادـص ، رـسمه  روشرپ  لابقتـسا  قارع و  هب  هاش  رـسمه  حرف  رفـس  اب   (7) .دوب سراـف  جـیلخ  هقطنم ي  تیعقوم 

نایم 2 يرـس  قفاوت  ربارب  تابـسانم و  نیا  دـمایپ  .دـش  رفـس  نیا  ماجنا  زا  عنام  ناریا  لـخاد  تـالوحت  یلو  دـنک ؛ رفـس  قارع  روشک 
هب قارع  نامع ، نیـشن  ناطلـس  رد  مایق  ریظن  رگید  ياهروشک  رد  شخب  يدازآ  ياه  شبنج  زا  قارع  ینابیتشپ  مدـع  رب  ینبم  روشک ،

طوطخ نییعت  لوئـسم  ياه  هتیمک  رد  يرظن  فالتخا  هنوگره  دش و  زاغآ  يزرم  طوطخ  نییعت  دـنور   (8) .درک لمع  دوخ  تادهعت 
دش و یم  فرطرب 

176 ص :
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ات زا 1975  قارع  تلود  .تخاس  مهارف  ار  هیلاع  تابتع  زا  اه  یناریا  ترایز  ینعی  همانقفاوت  ياهدـنب  ریاس  يارجا  هنیمز ي  رما  نیمه 
همان ي هلواقم  داقعنا  نیا ، رب  هوـالع   (1) .درکن ناونع  یبآ  زرم  برعلا و  طش  هلئـسم  هراـبرد ي  ار  یتیاکـش  هنوگ  چـیه  لاس 1979 

درک هیهت  غرمیـس  مان  هب  ار  یحرط  ساسا  نیمه  رب  ناریا  دـش و  هیهت  نیفرط  فلاـخم  ياـهورین  ددرت  زا  يریگولج  روظنم  هب  تینما ،
لیوحت اـه  یقارع  هب  لاـس 1358  رد  یلو  دـش ؛ قارع  هب  نآ  هـئارا ي  زا  عناـم  لاس 1357  ناتـسمز  رد  بالقنا  زا  لبق  تـالوحت  هک 

 . (2) .دش

زیمآ نیهوت  هلاقم ي  جرد  زا  یشان  باتزاب  سپس  و  لاس 1356 ، هام  يد  زا  یمالسا  تضهن  عورش  اب  ناریا  لخاد  رد  تالوحت  زاغآ 
بالقنا يربهر  هکنیا  هب  رظن  .تخاس  نوگرگد  ار  تالوحت  دنور  تاعالطا ، همانزور ي  رد  ینیمخ  ماما  هرابرد ي  قلطم  يدیشر  زا 

دراو ترتف  گنج و  هرود  کی  زا  سپ  قارع  ناریا و  طباور  دنتـشاد و  رارقتـسا  قارع  رد  بـالقنا  ياـهرداک  زا  یـشخب  یمالـسا و 
.دوب تیمها  زئاح  رایسب  قارع  عضاوم  راتفر و  دوب ؛ هدش  لباقتم  دامتعا  يراکمه و  زا  يدیدج  هلحرم ي 

، رخآ ياه  هام  رد  لـلم  ناـمزاس  رد  ناریا  هدـنیامن ي  هک  تسا  هتـشاد  راـهظا  یباـتک  رد  ادـیوه ، ساـبعریما  ردارب  ادـیوه ، نودـیرف 
قارع رد  یتمیق ، ره  هب  ار  ینیمخ  ماما  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  دنتشاد و  اه  ییاکیرما  قارع و  هدنیامن ي  اب  يا  هبناج  هس  تارکاذم 
راتفر  (3) .دـننک تکاس  ار  ناشیا  قارع  نامه  رد  دروایب و  راشف  ینیمخ  ياقآ  هب  قارع  دـیاب  دـندرک  یم  رکف  اـهنآ  .دـننکب  تکاـس 
نازیم ناریا و  یلخاد  تالوحت  هرابرد ي  نانآ  هک  دوب  یلیلحت  تشادرب و  زا  رثأتم  اکیرما  ناریا و  ياـه  هتـساوخ  ربارب  رد  اـه  یقارع 

ربخ اکیرما ، هجراخ ي  روما  تقو  ریزو  سنو ، سوریاس  .دنتـشاد  عاضوا  لرتنک  يارب  برغ  اکیرما و  ياه  تیاـمح  اـب  هاـش  تردـق 
شرازگ نیا  رد  .درک  لاسرا  تیوک  رد  اکیرما  ترافـس  هب  تیوک  زا  هفیلخ  یلع  ریزو  اب  ار  اـکیرما  يژرنا  ریزو  رگنیزلـش ، تاـقالم 

هفیلخ ریزو  : » تسا هدمآ 

177 ص :
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ص 4. تسفا ،
ص 171، مود ، دــلج  ناتـسمز 1369 ، تمواقم ، هسامح  اوق ، لک  یهدـنامرف  داتـس  گـنج  تاـغیلبت  یگنهرف و  تنواـعم  . 540 - 3
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« .دیآ قئاف  روبذم  نارحب  رب  دناوتب  هاش  هک  دندوب  راودیما  قارع  هلمج  زا  هنایمرواخ و  ياهروشک  مامت  هک  تفگ 

دنیارف زا  اه  یقارع  لیلحت  هنیمز ي  رد  درب ، یم  رـس  هب  ندـنل  رد  نونکا  مه  هک  قارع ، یماظن  تاعالطا  قباس  سیئر  ییارماس ، قیفو 
رد بیقنلا ، نیـسح  دـلاخ  لباقم ، رد   (1)« .تسا کیدزن  هاـش  طوقـس  هک  میدرک  یم  ینیب  شیپ  اـم  : » تشاد راـهظا  ناریا  تـالوحت 

تاظحالم نیمه  وریپ   (2)« .درادن دوجو  هاش  طوقس  ناکما  زگره  : » تسا هتـشون  قارع  میژر  تاماقم  زا  یکی  زا  لقن  هب  دوخ  باتک 
هجراـخ ي روما  تقو  ریزو  يربـتعلخ ، رفـس  هراـبرد ي  ثداوـحلا  یناـنبل  هلجم ي  ناریا ، لـخاد  رد  تـالوحت  يریگ  جوا  زا  سپ  و 

لامتحا هتبلا ،  (3) .دوب دادغب  زا  ینیمخ ، هللا  حور  ینید ، عجرم  دیعبت  قارع ، زا  يو  رادید  زا  فدـه  هک  تشاد  مالعا  قارع  هب  ناریا ،
یقارع تئیه  کی  رفس  یخرب  .دش  یفتنم  اهدعب  هک  دوب  قارع  هب  هاش  رفس  تامدقم  كرادت  يربتعلخ ، رفـس  فده  هرابرد ي  رگید 

 . (4) .دندرک رکذ  نارهت  رد  يربتعلخ  تارکاذم  همادا ي  ار  نارهت  هب  قارع ، روشک  ریزو  یفطصم ، ناندع  یتسرپرس  هب 

مادـص .داد  رارق  راشف  تحت  قارع  رد  ار  بالقنا  ياهرداک  ماما و  هاـش ، تساوخرد  هب  اـنب  نارا و  اـب  دـیدج  تابـسانم  عبت  هب  قارع ،
مالعا یتاعوبطم  يا  هبحاصم  یط  دننک و  يراددوخ  هاش  میژر  هدننک ي  فیعضت  تامادقا  زا  ات  داد  روتسد  تاعوبطم  هب  زین  نیـسح 

دوب تلع  نیا  هب  قارع  نالوئسم  عضاوم  راتفر و  زا  یشخب  ییارماس ، قیفو  رظن  ربارب   (5) .تسا یقاب  دوخ  توق  هب  دادرارق 1975  درک 
، ماجنارس  (6) .دننک لمحت  ینیمخ  ماما  بناج  زا  ار  هاش  هیلع  بالقنا  تیاده  موادـت و  زا  یـشان  یتینما  ياهدـمایپ  دـندوبن  لیام  هک 

میمـصت تلع  یجراخ  راگنربخ  هب  خساپ  رد  وا  .دـیوگ  كرت  ار  قارع  كاخ  ای  دـنز  بل  رب  توکـس  رهم  ای  تساوخ  ماما  زا  مادـص 
نیمه رد  زین  یقارع  ياه  ماقم  زا  رگید  یکی   (7) .درک رکذ  هاش  اب  هنسح  طباور  هب  لیامت  ماما ، جارخا  هرابرد ي  ار  دوخ  يریگ 

178 ص :

ص 2. ، 77  / 1  / 26 رصن ، یهدنامرف  تایحلا ، هلجم  اب  هبحاصم  رد  ییارماس  قیفو  . 541 - 1
ص 131. ذخأم 57 ، . 542 - 2

ص 7. ، 1356  / 12  / 12 هرامش 348 ، سراپ ، يرازگربخ  نتلوب  زا  لقن  هب  ص 675 ، ذخأم 88 ، . 543 - 3
ص 12. ، 1356  / 12  / 14 هرامش 350 ، سراپ ، يرازگربخ  نتلوب  زا  لقن  هب  ص 691 ، ذخأم 88 ، . 544 - 4

ص 130. ذخأم 57 ، . 545 - 5
ص 39. ، 1377 نارهت ، هاپس ، یگنهرف  زکرم  ینوراق ، ناندع  همجرت ي  یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماس ، قیفو  . 546 - 6
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هب هک  ناریا  بالقنا  ربهر  هب  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  .تسین  قفاوم  نادـنچ  ناریا  میژر  لاـکیدار  رییغت  اـب  قارع  : » تشاد راـهظا  هنیمز 
 . (1)« .دنک كرت  ار  قارع  هک  میدرک  هیصوت  دوب ، هدش  دیعبت  قارع 

رد رالوکـس  میژر  تیهام  اریز  دنتـسناد  یمن  بولطم  نآ ، یمدرم  یبهذـم و  تیهاـم  لـیلد  هب  ار ، ناریا  تـالوحت  اـه  یقارع  ارهاـظ 
، لاح نیع  رد  .دوب  ناریا  تالوحت  زا  قارع  هعماج  يریذپریثأت  فرعم  روشک  نآ  رد  دوجوم  یبهذـم  یگنهرف -  ياه  هنیمز  قارع و 
هب رداق  هاش  هک  دـندرک  یم  روصت  دنتـشاد ، روشک  نیا  یجراخ  ياه  تیامح  هاش و  میژر  تردـق  زا  اه  یقارع  هک  یکاردا  لـیلد  هب 
هب انب  ماجنارـس  قارع  رد  ماما  ياه  تیلاـعف  تیدودـحم  نمـض  قارع  تلود  لـیلحت ، نیا  بوچراـچ  رد  .دوب  دـهاوخ  عاـضوا  راـهم 
رد .دنناسرب  تابثا  هب  ریازجلا  دادرارق 1975  هب  ار  روشک  نآ  يدنبیاپ  دـهعت و  نازیم  ات  درک  جارخا  قارع  زا  ار  ماما  هاش ، تساوخرد 

یتابث یب  زا  يدـیدج  هلحرم ي  دوشب ؛ عاضوا  راهم  هب  قفوم  هاـش  رگا  یتح  هک  دوب  نشور  اـه  یقارع  يارب  عوضوم  نیا  لاـح ، نیع 
نیمه هب  هجوت  اب  .دوب  دـهاوخ  ریذـپانراکنا  هاش  میژر  تردـق  شهاک  رد  نآ  ریثأت  هک  دوش  یم  زاغآ  ناریا  رد  یعامتجا  یـسایس - 

ار دوخ  قارع  هک  تسا  هتـشاد  راهظا  ییارماس  هنیمز  نیا  رد  .دندرک  ذاختا  یعافد  یگدامآ  بسک  يارب  ار  يدیدج  ریبادت  هظحالم ،
نارـسفا زا  يا  هیاپدنلب  تئیه  روظنم ، نیدب  .دـنک  هیهت  ناریا  هیلع  یعافد  یموجه و  يا  همانرب  ات  درک  یم  هدامآ  هدرتسگ  تروص  هب 

ار یناوارف  قیقد و  تاعالطا  تسیاب  یم  هک  تشاد  يا  هتیمک  دوخ ، یتاعالطا  هاگتسد  رد  تلود ، .داد  لیکـشت  هدیزگرب  هتـسجرب و 
 . (2) .دنک هیهت  ناریا  یسانش  تیعمج  يداصتقا و  یتینما ، یماظن ، عاضوا  زا 

179 ص :
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گنج بالقنا و 

هراشا

يرسارس مجاهت  اب  قارع  ناریا و  نایم  گنج  نمهب 1357 ، خیرات 22  رد  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هام  زا 20  رتمک 
گنج زاغآ  ات  بالقنا  يزوریپ  نامز  نایم  هاتوک  هلـصاف ي  .دـش  زاـغآ  رویرهش 1359 ، خـیرات 31  رد  ناریا  كاـخ  هب  قارع  شترا 

طاـبترا نیا  تیفیک  تسا  تبثم  خـساپ  رگا  دراد ؟ دوجو  یتبـسن  بـالقنا  گـنج و  ناـیم  اـیآ  هک  دروآ  یم  ناـیم  هب  ار  شـسرپ  نیا 
؟ تسیچ بالقنا  زا  ریثأت  اب  گنج  زاغآ  دنور  يریگ  لکش  رد  رثؤم  لماوع  اهراک و  زاس و  رگید  ترابع  هب  تسیچ ؟

لح و لابند  هب  بالقنا  قطنم  اب  دـنراد و  رطاـخ  قلعت  بـالقنا  هب  هک  یناـسک  دزن  رد  دوخ ، ینید  یمدرم و  هصخـشم ي  اـب  بـالقنا 
یتـسه و بـالقنا  رثا  رب  دـنراد و  رارق  تردـق  ردـصم  رد  هـک  یناـسک  اـب  دنتـسه  دوـخ  هعماـج ي  روـشک و  یـساسا  لـئاسم  لـصف 
دراد و یتوافتم  يانعم  تسا  هتفرگ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  اهنآ  عفانم  هک  ییاهروشک  ای  تسا  هدـش  هتفرگ  شلاچ  هب  اهنآ  تیدوجوم 
زا عاطقنا  دـیدج و  ياه  ناینب  سیـسأت  يارب  ینیون  تردـق  هدارا و  بـالقنا ، اـب  عقاورد ، .تساـه  شلاـچ  یقـالت  هطقن ي  رما  نیمه 
نآ زا  ریثأت  اب  اهراتفر  تابسانم و  یمامت  هک  درک  لیدبت  کیژتارتسا  یخیرات و  يدادخر  هب  ار  نآ  رما  نیمه  دش و  لصاح  هتـشذگ 

دناوـت یم  گـنج  عوـقو  قـطنم  فـشک  كاردا و  .دـش  ثداـح  گـنج  عوـقو  یلوـحت ، نـینچ  رتـسب  رد  دـندش و  رییغت  شوختــسد 
.دشاب دیدج  ياه  شسرپ  أشنم  لاح  نیع  رد  اه و  شسرپ  زا  یخرب  يوگخساپ 
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یسررب اب  هک  انعم  نیدب  .تسا  گنج  عوقو  ياه  هنیمز  یگنوگچ »  » و ییارچ »  » هب خساپ  رب  رظان  گنج  عوقو  قطنم  نییبت  یـسررب و 
ای هناـهاگآ  تروـص  هب  نارحب  يریگرد و  تمـس  هب  نارگیزاـب  تکرح  یتـینما  یماـظن و  یـسایس -  ياهدادـخر  تـالوحت و  دـنور 

لوا هرود ي  تسا : هدش  میسقت  هرود  هس  هب  هام  تدم 20  هب  گنج ، زورب  ات  بالقنا  يزوریپ  نامز  .دش  دهاوخ  حیرشت  هاگآدوخان 
، مود هرود ي  .دوش  یم  لماش  ار  لاس 1358  نابآ  رد  اکیرما  ترافس  فرصت  ات  بالقنا  يزوریپ  ینامز  هلصاف ي  هام ، تدم 10  هب 

زواجت زاغآ  رویرهش 1359 و  ات  موس ، هرود ي  تسا و  لاس 1359  نیدرورف  رد  ناریا  اب  اکیرما  هطبار ي  عطق  ات  ترافس  فرصت  زا 
هک تسا  نیا  رب  ضرف  دـننک و  یم  ینیرفآ  شقن  قارع  اـکیرما و  ناریا ، دـنور ، نیا  رد  .دوش  یم  لـماش  ار  ناریا  هب  قارع  يرـسارس 

عفانم زا  لصاح  ياه  شلاچ  .دنناد  یم  لوئـسم  نآ  نیمأت  ظفح و  يارب  ار  دوخ  ياه  تلود  نآ  ساسارب  هک  دنراد  یعفانم  اهروشک 
یماظن و يریگرد  الامتحا  اهروشک و  تابسانم  رد  نارحب  شنت و  هب  اضعب  دریذپ و  یم  ریثأت  یفلتخم  لماوع  زا  دوجوم  تارطاخم  و 

يا هزادنا  ات  اهنآ  يریذـپرطخ  هنیزه و  نازیم  اهنآ و  راتفر  ینیب  شیپ  اهروشک و  عفانم  تخانـش  هکنیا  هب  رظن  .دوش  یم  رجنم  گنج 
هزیگنا و زا  یشخب  املسم  .دوش  ییاسانش  اهروشک  راتفر  عضاوم و  یسررب  اب  يدنمشوه و  تقد و  اب  دیاب  مهم  نیا  اذل  تسا ؛ راوشد 

هاتوک ياه  همانرب  يژتارتسا و  هب  یبایتسد  تروص  رد  دوش و  یم  سکعنم  اهنآ  هعماج  ناربهر و  نالوئسم و  رکفت  رد  اهروشک  تین 
یلمع و تامادـقا  یمـسر و  تاـماقم  نانخـس  لاـح ، نیع  رد  .دروآ  تـسد  هـب  نآ  زا  يرتـهب  كاردا  ناوـت  یم  تدـمدنلب  تدـم و 

ناوت یم  تاظحالم ، نیا  هیاپ ي  رب   (1) .درک یـسررب  ار  لئاسم  ناوت  یم  زین  رظنم  نیا  زا  تسا و  مهم  روشک  کی  یتاغیلبت  تسایس 
.درک نایب  الامجا  گنج  عورش  ات  بالقنا  يزوریپ  زا  ار  هناگ  هس  ياه  هرود  یساسا  مهم و  لئاسم 

181 ص :

تاـقیقحت زکرم  دربهار ، هیرـشن ي  ، 1380  / 7 خـیرات 17 /  رد  روـشک  هعمج  همئا  عـمج  رد  ینارنخـس  یناـحور ، نسح  . 550 - 1
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هرود ي 01

دیدج و ماظن  رارقتـسا  بالقنا  ناربهر  مدرم و  هغدـغد ي  نیرت  مهم  ناریا ، رد  تردـق  راتخاس  رد  ییاج  هباج  بالقنا و  يزوریپ  اب 
.تفرگ رارق  يدیدج  ياه  تصرف  دیدهت و  ربارب  رد  قارع  الباقتم  .دوب  یتینما  یـسایس -  ياه  نارحب  شلاچ و  رب  هبلغ  اب  نآ  تیبثت 

رب هک  دروآ  دیدپ  اه  یقارع  يارب  ار  یتصرف  ناریا  یتینما  یماظن -  ناوت  فیعضت  هقطنم و  رد  تردق  نزاوت  یشاپورف  هک  انعم  نیدب 
دوجوم ياه  هنیمز  هکنیا ، نمـض  .دـندرک  ارجا  یحارط و  ناتـسزوخ  هیزجت ي  ناریا و  هب  راشف  روظنم  هب  ار  ییاه  شالت  نآ  هیاـپ ي 

.دوب هدـش  بجوم  روشک  نآ  یتموکح  نارادمدرـس  يارب  ار  ییاـه  ینارگن  ناریا  بـالقنا  زا  يریذـپریثأت  يارب  قارع  هعماـج ي  رد 
تسایس روشک  لخاد  حطس  رد  عاضوا  راهم  فده  اب  هاش ، طوقس  زا  لصاح  كوش  هدننکریگلفاغ و  هبرض ي  ربارب  رد  اه  ییاکیرما 

مهارف ناریا  هب  ار  دوخ  تردـق  ددـجم  تشگزاـب  هنیمز ي  ور ، هناـیم  ياـه  ناـیرج  تیوقت  اـب  اـت  دـنتفرگ  شیپ  رد  ار  راـظتنا  ربص و 
نیا رد  دـندرک و  یحارط  هقطنم  حطـس  رد  ار  يدـیدج  ياهراتخاس  بالقنا ، ياهدـمایپ  ریثأت و  راـهم  يارب  اـهنآ  نینچمه ، .دـنروآ 

.دنتشاد هجوت  ناریا  راهم  يارب  روشک  نآ  ناوت  هزیگنا و  زا  يرادرب  هرهب  لاح  نیع  رد  نآ و  راهم  قارع و  تردق  هب  نمض ،

هرود ي 02

هب رفـس  يارب  هاش  شریذـپ  اـب  هارمه  اـهنآ ، تیادـه  یهدـنامزاس و  رد  اـکیرما  شقن  روشک و  یلخاد  ياهدادـخر  زا  دوجوم  روصت 
فرصت هب  رما  نیمه  تخاس و  مهارف  ار  لاس 1332  دادرم  ياتدوک 28  هثداح ي  رارکت  زا  ناریا  ینارگن  شیازفا  ياه  هنیمز  اکیرما ،

هارمه هب  هک  ییاهدـمایپ  مود و  بـالقنا  ماـن  هب  هثداـح  نیا  يراذـگمان  .دـش  رجنم  لاس 1358  ناـبآ  خـیرات 13  رد  اکیرما  تراـفس 
لکـش ناریا  هب  تبـسن  دیدج  یـشرگن  ناهج  حطـس  رد  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  روشک  یـسایس  تالوحت  دـنور  عومجم  رد  تشاد 

ياهروشک مالسا و  ناهج  راکفا  تفرگ و 
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یحارط دیدهت و  هب  راظتنا  ربص و  زا  اکیرما  تسایس  .دش  جیـسب  یمالـسا  بالقنا  دوس  هب  اکیرما ، اب  ناریا  هزرابم ي  لیلد  هب  هقطنم ،
دندش هجاوم  یماکان  اب  ناتسزوخ  هیزجت ي  رد  هک  زین ، اه  یقارع  .درک  رییغت  ناریا  هیلع  یماظن  هلخادم  یتینما و  یـسایس -  تامادقا 

.داتفا ریخأت  هب  اکیرما  ترافس  فرصت  اب  هک  دندرک  ینیب  شیپ  ار  یتادیهمت  ناریا  هیلع  گنج  یحارط  هشیدنا ي  رد 

هرود ي 03

ياه تسایـس  دـنور  اکیرما ، رد  يروهمج  تسایر  تاباختنا  نامز  ندیـسرارف  اب  نامزمه  اـه ، ناـگورگ  يدازآ  زا  اـکیرما  يدـیماان 
يدیدج فطع  هطقن ي  روشک  نیا  يداصتقا  میرحت  ناریا و  اب  هطبار  عطق  مالعا  درک و  دـیدشت  ار  ناریا  هیلع  اکیرما  زیمآ  تموصخ 
يدیدج دنور  بیترت ، نیا  هب  .تفرگ  رارق  ناریا  هیلع  اکیرما  ياه  تسایـس  ریـسم  رد  قارع  دوب و  ناریا  هیلع  تادـیدهت  لامعا  يارب 

اکیرما و تامادـقا  زا  ینارگن  هرود ، نیا  رد  .دـش  زاغآ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  یلخاد  يا و  هقطنم  یللملا ، نیب  ياـهراشف  زا 
ههبج داجیا  اب  روشک ، یسایس  تاشقانم  لاح ، نیع  رد  .دش  رجنم  یتینما  یماظن و  تادیدهت  اب  هلباقم  يارب  یعامتجا  جیـسب  هب  قارع 

يا هجیتن  تفرگ  تروص  یگدنرادزاب  يارب  هک  یتادیهمت  زا  کی  چیه  اما  دش ؛ دـیدشت  بالقنا  اب  هلباقم  يارب  لخاد  رد  دـیدج  يا 
.دش زاغآ  لاس 1359  رویرهش  خیرات 31  رد  ناریا  هب  قارع  يرسارس  زواجت  ماجنارس  تشادن و 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  ياهدمایپ  باتزاب و 

نیا  (1)، یمالسا بالقنا  يزوریپ  للع  نییبت  رد  یلیلحت  هنوگره  زا  رظن  فرص 

183 ص :

نوگانوگ داعبا  رد  نونکات  هاش  میژر  طوقس  نآ و  يزوریپ  یمالسا و  بالقنا  عوقو  تلع  نوماریپ  يزادرپ  هیرظن  لیلحت و  . 551 - 1
رد ددـجت  تنـس و  ییورایور  نویـسازینردم و  ریثأت  رب  یتخانـش ، هعماج  هاگدـید  زا  .تسا  هدـش  یـسررب  توافتم  ياهدرکیور  اب  و 
هاش میژر  دیدرت  یناوتان و  زین ، یتینما  یـسایس و  هاگدید  زا  .دوش  یم  دیکأت  نآ  جیـسب  رد  تیناحور  نید و  شقن  ناریا و  هعماج ي 

تمیق شیازفا  يداصتقا ، هاگدید  زا  دریگ و  یم  رارق  ثحب  دروم  نآ  ییادتبا  لحارم  رد  شبنج  بوکرـس  روز و  يریگراک  هب  يارب 
اه هاگدید  رگید  یـسررب و  اکیرما  هب  هاش  یگتـسباو  دیدشت  اکیرما و  زا  ناریا  یماظن  تازیهجت  دـیرخ  شیازفا  رد  نآ  ریثأت  تفن و 

هجیتن ي رد  دیدج  ياهدنور  روهظ  هاش و  طوقـس  اب  بالقنا  يزوریپ  رب  اجنیا  رد  .دـنوش  یم  لیلحت  هیزجت و  هناگادـج  روط  هب  زین ،
.دوش یم  دیکأت  توافتم ، عضاوم  واه  تشادرب 
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يارب زیمآ  هعجاـف  یتسکـش  یکـسنیژرب  رظن  هب  اـنب  هقطنم و  حطـس  رد  ناریا و  لـخاد  رد  دـیدج  تـالوحت  فطع ، هطقن ي  بـالقنا 
ییاهدمایپ لیلحت  اه و  باتزاب  یلو  تسا ؛ هدرتسگ  رایسب  اهدمایپ  هنماد ي  حیـضوت ، نیا  هیاپ ي  رب   (1) .دوب رتراک  صخش  اکیرما و 

تاریثأت نیا ، رب  هوالع  .دنا  هتـشاد  دـیکأت  نآ  رب  امـسر  یـسایس  ياه  تیـصخش  نارگلیلحت و  هک  تسا  رظندـم  شخب  نیا  رد  نآ  زا 
نیا رد  عومجم  رد  .دـش  دـهاوخ  یـسررب  اکیرما  عفانم  رب  لیئارـسا و  بارعا -  يا  هقطنم  هنزاوم ي  رب  اهروشک ، رب  بالقنا  یلامتحا 

یللملا نیب  ياه  تردـق  اـهروشک و  راـتفر  عضاوم و  رب  نآ  ریثأـت  هجیتن  رد  بـالقنا و  هب  طوبرم  ياـه  تشادرب  تاروصت و  لاـجم ،
.دوش یم  نشور 

هک دش  ببس  برغ ، اکیرما و  کیژتارتسا  دحتم  ناونع  هب  هاش ، دادبتسا  میژر  طوقس  ناریا و  بالقنا  یمدرم  ینید و  ياه  هصخـشم 
.دریگ تروص  اکیرما  عفانم  رب  ریثأت  هاش و  طوقـس  تیهام  مدرم ، نید ، هناگراهچ ي  میهافم  هیاپ ي  رب  ناریا  بـالقنا  زا  اـه  لـیلحت 

برغ و یمالـسا ، بالقنا  هک  درک  يریگ  هجیتن  تفگ و  نخـس  ناریا  رد  مالـسا  تایح  دـیدجت  زا  اکیرما ، پاچ  میات  هماـن ي  هتفه 
همه برغ  رد  یمالـسا  جوم  زا  یعقاو  سرت  : » تشون هراـب  نیا  رد  نمرمیت  تنک   (2) .تسا هدرک  نارگن  هزادـنا  کی  هب  ار  مزینومک 
میات همان  هتفه   (3) .دـهد رارق  يدـج  دـیدهت  ضرعم  رد  ار  برغ  یتفن  نزاخم  هقطنم و  تاـبث  تسناوت  یم  جوم  نیا  .تفرگ  ار  اـج 

هقطنم و مدرم  شنکاو  : » تشون یتیوک  همانزور  کی  زا  لقن  هب  نینچمه 

184 ص :

نیب یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  ناـیقاس ، هیـضرم  همجرت ي  یکـسنیژرب ،) تارطاـخ   ) لوصا تردـق و  یکـسنیژرب ، وینگیبز  . 552 - 1
ص 469. لوا ، پاچ  نارهت 1376 ، یللملا ،

تاقیقحت تاعلاطم و  زکرم  دیدج ، ماظن  شیادیپ  لوا : باتک  قارع ، ناریا و  گنج  رامشزور  اتکی ، نیسح  یعخن و  يداه  . 553 - 2
.1358  / 1 رامشزور 27 /  ص 677 ، دنفسا 1375 ، نارهت ، گنج ،

ص ، 1373 نارهت ، اـسر ، یگنهرف  تامدـخ  هسـسؤم ي  نیدـت ، دـمحا  همجرت ي  گرم ، يرگادوـس  نمرمیت ، .رآ  .تنک  . 554 - 3
.161
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تکرح ناناملـسم  هک  دـهد  یم  ناشن  نانآ  تاداس  رب  گرم  هاش و  رب  گرم  ياهراعـش  سلبارط و  هرهاـق ، موطراـخ ، رد  تارهاـظت 
ناشن ناریا  عیاقو  : » تفگ هقطنم  رب  ناریا  بالقنا  تاریثأت  هرابرد ي  يریسفت  رد  زین ، ندنل  ویدار   (1)« .دنا هدرک  زاغآ  ار  دوخ  میظع 
.دـهد رارق  یناهگان  يرییغت  ضرعم  رد  ار  هنایمرواخ  رگید  ياهروشک  دوش و  قفوم  دـناوت  یم  یمالـسا  بالقنا  کی  هک  تسا  هداد 
تسا لیلد  نیمه  هب  .دنراد  رارق  رییغت  نیا  ضرعم  رد  همه  زا  شیب  دنوش ، یم  هرادا  يدادبتسا  یتموکح  اب  هک  اهروشک  زا  هتسد  نآ 
بزح تقوم  ربهر  نارتـیم ، اوسنارف   (2)« .دنتسه يدوعـس  ناتـسبرع  نارگن  یپ  زا  شیب  هنایمرواخ  یـسایس  هنحـص ي  رد  نارظان  هک 

هراـبرد ي ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  زور  اهنت 2  دـش ، روشک  نیا  روهمج  سیئر  اهدـعب  هک  هسنارف ، تسیلایـسوس 
رد يدایز  نایعیـش  .داد  دـهاوخ  يور  ناریا ، بالقنا  عون  زا  ییاه  بالقنا  زین ، هیاسمه  ياـهروشک  رد  : » تشاد راـهظا  نآ  تاریثأـت 

(3)« .درک دهاوخ  ور  ریز و  ار  هقطنم  ياه  میژر  ناریا  بالقنا  دننک و  یم  یگدنز  يوروش  ياه  يروهمج  يزکرم و  يایسآ  قارع ،
.

تـسا یجوم  نیرتدیدج  ناریا  بالقنا  هک  عوضوم  نیا  حرط  اب  ایبملک ، هاگـشناد  هنایمرواخ  هسـسؤم ي  ریدم  ستیوروه ، روسفورپ 
نمض يو   (4) .درک دـهاوخ  زورب  هقطنم  رد  ییاه  بالقنا  نآ  زا  ماهلا  اـب  هک  درک  ینیب  شیپ  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  اـه  يدوعـس  هک 

ام : » تشوـن برعلا  هریزج  یمالـسا  بـالقنا  ناـمزاس  هدـنیامن ي  زا  لـقن  هب  هـبعک ، رد  يرمق  لاـس 1400  مرحم  لوا  ماـیق  هب  هراـشا 
يو  (5) .میراد رظن  نآ  يربـهر  هب  هدـیا  نیمه  اـب  میناد و  یم  یبـتکم  یگتـسبمه  کـی  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هب  دوخ  یکیدزن 

هدارا ي هک  هداد  ناـشن  ناـهج  هب  دـندوب و  گـنج  رد  يدوعـس  شترا  اـب  هکم  رد  ناملـسم  نویبـالقنا  هتفه ، کـی  : » تفگ نینچمه 
 . (6)« .تسه دننک  یم  رکف  هچنآ  زا  رتالاب  يدوعس ، رابج  میژر  يزاس  نوگنرس  يارب  اهنآ ، هزرابم ي 

185 ص :

ذخأم 3. . 555 - 1
.1358  / 2 رامشزور 2 /  ، 743،3 ذخأم 744 -  . 556 - 2

داهج تاراشتنا  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  یتاغیلبت ، گـنج  لاـس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یـضترم  . 557 - 3
.90 ص 91 -  ، 1372 نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد 

ص 326. باتک ، همیمض ي  زییاپ 1360 ، ناهبزور ، تاراشتنا  یبایسارفا ، مارهب  همجرت  نیطالس ، یب  ناتسبرع  يدیلاهدرف ، . 558 - 4
ص 327. نامه ، . 559 - 5
ص 328. نامه ، . 560 - 6
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دندرک هلمح  ادخ  هناخ ي  هب  هک  يدارفا  درک  حیرصت  مارحلادجـسم  هثداح ي  هرابرد ي  لاس 1979  ربماون  رد  زین ، ناتسبرع  تلود 
نایعیـش هب  ار  روشک  نیا  ياه  يراذگ  بمب  زین ، تیوک  تلود   (1) .دنتفرگ ماهلا  یمالسا  بالقنا  زا  دندروآرد  فرـصت  هب  ار  نآ  و 

 . (2) .داد تبسن  یمالسا  بالقنا  رادفرط 

لدـیم هیرـشن ي  هک  نانچ  دـنتخادرپ ؛ یمالـسا  بالقنا  زا  هقطنم  ياهروشک  يریذـپریثأت  هلئـسم ي  هب  اه  هناسر  رثکا  بیترت ، نیا  هب 
هعیـش ي تیلقا  رب  يا  هدـننک  کیرحت  تاریثأت  قارع ، یگیاسمه  رد  یعیـش  یمالـسا  دـنمورین  تلود  کی  شیادـیپ  : » تشون تسیا 

بالقنا تسا  نکمم  دـنچره  تسا ، هداد  ناکت  ار  ناریا  هیاسمه  برع  ياـهروشک  ماـمت  هاـش ، ینوگنرـس  .تشاذـگ  دـهاوخ  قارع 
هلاقم ي راشتنا  اـب   (3)« .دـشاب ریگمـشچ  الماک  دـناوت  یم  نآ  راثآ  یلو  دوشن ، رارکت  انیع  سراف  جـیلخ  رگید  طاـقن  ماـمت  رد  ناریا 

هجراخ روما  ترازو  هب  لاس 1357  هام  يد  خـیرات 24  رد  تیوک  رد  اکیرما  ترافـس  ناریا ، بالقنا  هرابرد ي  تیوک  پاچ  نطولا 
رد ینیمخ  ماـما )  ) تموکح روهظ  هراـبرد ي  تیوک  یناـهنپ  ینارگن  فرعم  نطولا  هلاـقم ي  .درک ؛ مـالعا  یـس  .يد  نتگنـشاو  رد 

بـالقنا شرتـسگ  زا  هسنوپ ، اوسنارف  هسنارف ، هجراـخ ي  ریزو  اـب  وگو  تفگ  رد  تیوک  ریما  هک  میا  هداد  شرازگ  اـم  ...تسا  ناریا 
ینس ناملـسم  نیا  : » هک دندرک  هفاضا  تیوک  ریما  هرابرد ي  نینچمه   (4)« .تسا هدرک  ینارگن  راهظا  قارع  هب  نآ  یباـیهار  یعیش و 

و تیوک )  ) روشک نیا  رد  بوشآ  داجیا  هب  اهنت  ناریا  رد  نایعیش  يربهر  هب  یمالسا  تموکح  کی  داجیا  يارب  شالت  تفگ  بهذم 
زا ینارگن  زاربا  نمـض  دوخ  روهمج  سیئر  اـب  تاـقالم  رد  هیکرت ، روـشک  تقو  ریزو  تسخن  تیوـجا ،  (5) .دز دـهاوخ  نماد  قارع 

یعاـضوا مه  هیکرت  رد  دـنراد  راـظتنا  هک  دنتـسه  یجراـخ  لـماوع  یـضعب  : » تشاد راـهظا  هیکرت  رد  ناریا  ثداوح  رارکت  لاـمتحا 
ینابیتشپ ینیمخ و  ماما  زا  يرادفرط  هب  نت  رازه   300 نیرحب ، تختیاپ  همانم ، رد  رتیور  شرازگ  هب   (6)« .دنروآ دیدپ  ناریا  نوچمه 

 . (7) .دندرک ییامیپهار  روشک  نیا  ترافس  يوس  هب  ناریا  بالقنا  زا 

186 ص :

داتـس یهدـنامرف و  هدکـشناد  تالاقم ، عومجم  یلیمحت ،» گنج  ناریا ، هب  قارع  مجاهت  یبای  هشیر  ، » داژن یناث  اـضرمالغ  . 561 - 1
ص 215. ، 1373 نارهت ، نارادساپ ، هاپس 

ص 215. نامه ، . 562 - 2

ص 486. نامه ، . 563 - 3
ص 172. مود ، دلج  ناتسمز 1369 ، تمواقم ، هسامح ي  اوق ، لک  یهدنامرف  داتس  گنج  تاغیلبت  یگنهرف و  تنواعم  . 564 - 4

.نامه . 565 - 5
.1358  / 1 رامشزور 17 /  ص 593 ، ذخأم 3 ، . 566 - 6
.1357  / 12 رامشزور 5 /  ص 211 ، ذخأم 3 ، . 567 - 7
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جیلخ رد  هژیو  هب  هیاسمه ، ياهروشک  رب  بالقنا  ياهدمایپ  زا  لصاح  ياه  ینارگن  سیراپ ، پاچ  نطولا ، همان ي  هتفه  هتـشون ي  هب 
سنارفنک هسلج ي  روتـسد  رد  ناریا  بالقنا  یلامتحا  لماوع  اب  ییوراـیور  يارب  كرتشم  یتینما  ریبادـت  ذاـختا  دـش ، ببـس  سراـف ،

ریما قارع و  روشک  ریزو  تاقالم  نایرج  رد  سنارفنک  لیکشت  ترورـض  شرازگ  نیاربانب  .دریگ  رارق  سراف  جیلخ  ياهروشک  یلاع 
، ینف لئاسم  رب  لمتـشم  ار ، یلک  يراکمه  بوچراچ  دنتـسناوت  روشک  تاماقم 2  دش و  یـسررب  ضایر  رد  ناتـسبرع ، دهعیلو  دهف ،

 . (1) .دوش هدامآ  ءاضما  يارب  میظنت و  كرتشم  یقوقح  نویسیمک  رد  نآ  ییاهن  نتم  ات  .دننک  نییعت  یلمع ، يرادا و 

یمدرم یبالقنا  هک  درک  داجیا  ار  روصت  نیا  هقطنم  ياهروشک  رب  مکاح  ياه  تموکح  زا  يرایسب  اب  هاش  يدادبتسا  تموکح  هباشت 
زا موهفم  نیا  شرتسگ  .دـنک  طقاس  ار  اکیرما  تیامح  دروم  دـنمتردق و  دـنچ  ره  یتموکح  دـناوت  یم  ینید  تاداقتعا  هیاـپ ي  رب  و 

تردـق میهاـفم  رگید ، يوس  زا  دوـب و  یمدرم  ياـه  ماـیق  ندروآرد  تکرح  هب  يارب  دـیدج  ياـه  هدارا  روـهظ  هب  رجنم  وـس ، کـی 
ناریا قلخ  يزوریپ  : » تشون دـنومول  لیلد ، نیمه  هب  .درک  یم  شودـخم  ار  روشک  کی  زا  اکیرما  تیامح  ریثأـت  شقن و  زا  لـصاح 

هلمج زا  ار ، دوخ  تاناکما  مامت  درک و  ینابیتشپ  هاش  زا  ورین  مامت  اـب  هک  ییاـکیرما  .هاـش  يارب  هن  دوب  اـکیرما  يارب  گرزب  یتسکش 
 . (2)« .دوب هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  ایس ، نامزاس 

ياه هزوح  رد  ار  يا  هقطنم  تینما  راتخاس  هجیتن ، رد  (3) و  تخیرورف هقطنم  رد  اکیرما  تسایس  یلصا  نوتس  هاش ، طوقس  اب  عقاورد 
(5) .دـنک یبایزرا  اددـجم  ار  دوخ  يا  هقطنم  يژتارتسا  ات  تشاداو  ار  اکیرما  (4) و  درک نوگرگد  هدـحتم  تالایا  اب  عفانملا  كرتشم 

لخاد تالوحت  زا  ینـشور  تشادرب  ینیب و  شیپ  هنوگ  چـیه  اـه  ییاـکیرما  هک  تفرگ  تروص  یطیارـش  رد  تـالوحت ، نیا  یماـمت 
هقطنم رد  ار  اـکیرما  عفاـنم  دـناوتب  هک  دوبن  یـسک  مه  هقطنم  قفا  رد  نآ ، زا  رت  مهم  .دنتـشادن و  یبـالقنا  تاـنایرج  تیهاـم  ناریا و 

، یتیعضو نینچ  رد   (6) .دنک نیمضت 

187 ص :

.1357  / 11 رامشزور 22 /  ص 76 ، ذخأم 3 ، . 568 - 1

.1358  / 1 رامشزور 14 /  ص 567 ، ذخأم 3 ، . 569 - 2
ص 180. دادرخ 1363 ، نارهت ، ینایتشآ ، تاراشتنا  ناریا ، رد  اه  تردق  گنج  ، نیبور يراب  . 570 - 3

، یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  ، 1997 شرتسگ 1945 -  ییارگ و  هلخادم  اکیرما ، یجراخ  یسایس  تالوحت  یقتم ، میهاربا  . 571 - 4
ص 75. ، 1376 نارهت ،

رتفد اهدادـیور ، لـیلحت و  هماـنهام ي  سراـف » جـیلخ  هقطنم  رد  یتینما  میژر  کـی  يرارقرب  يوس  هب  ، » یبارهم رغـصا  یلع  . 572 - 5
ص 11. هرامش ي 123 ، دنفسا 77 ، یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم 

ص 161. ذخأم 4 ، . 573 - 6
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تاراما تلود  تقو  سیئر  ناـیهن ، لآ  ناطلـس  نب  دـیاز  خیـش   (1) دوـب هتخیر  مه  رد  هقطنم  رد  یکیژتارتـسا  تـالداعم  یماـمت  هک 
دهاوخ تیمها  زئاح  روصت ، دح  زا  شیب  دبای ، ققحت  یسوموبا  کچوک و  گرزب و  بنت  ریازج  دادرتسا  رگا  : » تفگ یبرع ، هدحتم 
دالبلا همانزور ي  نینچمهب ، .تسا » ماهبا  هناتـسآ ي  رد  ناریا  : » دـش هتـشون  زین  ناتـسبرع ، پاچ  ضاـیرلا ، هماـنزور ي  رد   (2) !« دوب

 . (3)« .دزادنا رطخ  هب  ار  نآ  تینما  هدنیآ و  تسا  نکمم  هک  نادنچ  دنک ، یم  دیدهت  ار  ناریا  یگرزب  تالکشم  اهرطخ و  : » تشون

تلم هزرابم ي  لیئارـسا و  بارعا و  هلداعم ي  رب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ریثأت  روشک ، نیا  تاـعوبطم  لیئارـسا و  یمـسر  تاـماقم 
لیئارـسا هجراخ ي  روما  تقو  ریزو  نایاد  هشوم  هک  ناـنچ  .دـنداد  ناـشن  یناوارف  هجوت  لیئارـسا  رگلاغـشا  میژر  اـب  نیطـسلف  مولظم 

: تـفگ نـینچمه  يو   (4) .دـش دـهاوخ  دراو  لیئارـسا  هـب  ادـعب  نآ  راـثآ  هـک  درک  هیبـشت  يا  هـلزلز  هـب  ار  ناریا  بـالقنا  ياهدـمایپ 
یم برغ  رادـفرط  کـلامم  ریجنز  رد  هدـمع  یطبار  هدـید ي  هب  ناریا  هـب  هـک  ار  نتگنـشاو  يژتارتـسا  یمالـسا ، دـیدج  تموـکح  »

 . (5)« .تسا هتسسگ  تسیرگن 

هب لیئارسا  اکیرما و  هک  درک  داهنـشیپ  اکیرما ، عافد  ریزو  نواربدلوراه ، اب  وگو  تفگ  رد  لیئارـسا  عافد  ریزو  نمزیاو  رزع  نینچمه 
یماظن يراکمه  تسا  هتخادـنا  رطخ  هب  يدـج  روط  هب  زین  ار  برغ  یتفن  عفاـنم  هک  هناـیمرواخ  لزلزتم  تینما  تاـبث و  ظـفح  روظنم 

زا سپ  تفگ : زین  لیئارـسا ، نیـشیپ  ریزو  تسخن  نـیبار ، قاحـسا   (6) .دـنزاس دـقعنم  مه  اب  یکرتشم  یعافد  نامیپ  دنـشاب و  هتـشاد 
عطق تشون : زین  لیئارسا ، پاچ  صترآاه ،  (7) .تسا هدوب  هبرـض  نیرت  گرزب  برغ  يارب  ناریا  نداد  تسد  زا  مود ، یناهج  گنج 

 . (8) .تسا هدرک  لمحت  ریخا  ياه  لاس  رد  لیئارسا  هک  دوب  ییاه  هبرض  نیرتدیدش  زا  یکی  ناریا ، اب  لیئارسا  طباور 

یم دیوید  پمک  حلص  دادرارق  ياضما  هب  انب  لیئارـسا  بارعا -  هلداعم ي  رب  نآ  ریثأت  هاگدید  زا  ناریا  بالقنا  هب  یلیئارـسا  تاماقم 
یتح (9) و  .دنتسیرگن

188 ص :

ص 161. ذخأم 4 ، . 574 - 1
.1358  / 2 رامشزور 2 /  ص 743 ، ذخأم 3 ، . 575 - 2

.1357  / 11 رامشزور 24 /  ص 115 ، ذخأم 3 ، . 576 - 3

.1357  / 11 رامشزور 25 /  ص 129 ، ذخأم 3 ، . 577 - 4
.1357  / 12 رامشزور 2 /  ص 184 ، ذخأم 3 ، . 578 - 5

.1357  / 11 رامشزور 25 /  ص 129 ، ذخأم 3 ، . 579 - 6

.1357  / 11 رامشزور 24 /  ص 115 ، ذخأم 3 ، . 580 - 7
.1357  / 12 رامشزور 5 /  ص 211 ، ذخأم 3 ، . 581 - 8

.1357  / 12 رامشزور 14 /  ص 292 ، ذخأم 3 ، . 582 - 9
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لیئارسا اب  هرکاذم  رد  دوخ  عضوم  رد  رـصم  هک  تسا  هدش  ببـس  ناریا  نارحب  تفگ : لیئارـسا ، نیـشیپ  ریزو  تسخن  نیگب ، میخانم 
زا یخرب  یتح ،  (1) .دنک ادـیپ  عویـش  هنایمرواخ  رد  زیمآ  بصعت  مالـسا  زا  یجوم  درک  ینیب  شیپ  نینچمه  يو  .دوش  رت  تخـسرس 

یلاـمتحا گـنج  ره  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  يربـهر  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  دـندرک  ینیب  شیپ  یلیئارـسا  هیاپدـنلب ي  تاـماقم 
ناریا یلم  شترا  دایز  لامتحا  هب  هک  دندرک  حیرصت  اه  ماقم  نیا  .داتسرف  دهاوخ  بارعا  کمک  هب  زابرـس  لیئارـسا ، بارعا و  هدنیآ 

 . (2) .دش دهاوخ  رقتسم  لیئارسا  یقرش  ياهزرم  رد  برع  لاکیدار  ياه  شترا  رانک  رد  دوخ  هدیچیپ  ياه  حالس  اب 

شالت نیطسلف و  مولظم  تلم  زا  عافد  رد  ناریا  تلم  یبالقنا  ياهراعش  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  لیئارـسا  ياه  ینارگن  ربارب  رد 
نامزاس نیطسلف و  تلم  درک ، یم  دیدشت  ار  اه  یلیئارسا  ینارگن  هک  هقطنم ، هب  ناریا  زا  ورین  لاقتنا  يارب  يرظتنم  دمحم  دیهـش  ياه 

بونج رد  ادیـص  رهـش  رد  رتیور ، يرازگربـخ  شرازگ  هب   (3) .دنتـسیرگن یم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هب  يراودیما  اب  ینیطـسلف  ياه 
کیتارکمد ههبج ي  رتافد  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  ياه  سکع  دنتفر و  هژر  ینیمخ  هللا  تیآ  زا  تیامح  هب  هعیش  ناملـسم  نارازه  نانبل 

کی «. نیطسلف ادرف  ناریا ، زورما  : » دروخ یم  مشچ  هب  سکع  ریز  راعش  نیا  دش و  بصن  یتسیسکرام ) ههبج   ) نیطسلف شخب  يدازآ 
هرامش درم  دایاوبا ،  (4)« .تسا برع  ياه  هدوت  نیطـسلف و  قلخ  يارب  یگرزب  يزوریپ  ناریا  بـالقنا  : » تفگ زین  قلخ  ههبج ي  ربهر 
شیاتس اب  نینچمه  يو  دروآ .» يور  نیطسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  ینعی  شیعقاو  ناتـسود  يوس  هب  دیاب  ناریا  : » تفگ فاس  ي 2 

 . (5) .دنزاس نوگنرس  ار  دوخ  نیطالس  ناریا  مدرم  نوچمه  هک  تساوخ  برع  تلم  زا  ناریا ، بالقنا  زا 

نامزاس رتفد  هب  نارهت  رد  لیئارـسا  یگدـنیامن  رقم  لیدـبت  لیئارـسا ، یناهن  گنج  باتک  رد  سیروم  ینب  کـلب و  ناـی  هتـشون ي  هب 
حاتتفا نیطسلف و  شخب  يدازآ 

189 ص :

.1357  / 11 رامشزور 23 /  ص 93 ، ذخأم 3 ، . 583 - 1
.1357  / 11 رامشزور 29 /  ص 151 ، ذخأم 3 ، . 584 - 2

.1377  / 12  / 3 هدنسیون ، اب  یصاصتخا  هبحاصم ي  روپ ، یمشتحم  ربکا  یلع  . 585 - 3
.1357  / 11 رامشزور 23 /  ، 93 ص 94 -  ذخأم 3 ، . 586 - 4

.1357  / 11 رامشزور 29 /  ص 160 ، ذخأم 3 ، . 587 - 5
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زاغآ هلزنم ي  هب  (2) و  تشادن نیدامن  هبنج  افرص  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هتفه  کی  اهنت   (1)، تافرعرسای روضح  اب  نآ 
تیمـسر يارب  یگداـمآ  رب  ینبم  لیئارـسا  تلود  زا  يدـیدج  هیناـیب ي  رودـص  .دوب  هقطنم  حطـس  رد  کـیژتارتسا  تـالداعم  لوحت 
ياهرهـش یتح  هاـگ و  همیخ  ناـنبل ، بونج  ياهرهـش  ناراـبمب  رب  ینبم  تاـفرع  دـیدهت  ناـمزمه  نیطـسلف و  شخب  يدازآ  ناـمزاس 

.دوب دیدج  تالوحت  نیا  زاغآ  هطقن ي   ، (3) ینوکسم

دیدج ماظن  رارقتسا  ربارب  رد  یتینما  یسایس -  ياه  شلاچ 

تقوم تلود  ریزو  تسخن  ناونع  هب  ناگرزاب  يدهم  باصتنا  هب  هاش ، میژر  طوقس  مئالع  روهظ  اب  دیدج ، ماظن  رارقتـسا  يارب  مادقا 
ناونع هب  ناگرزاب ، سدـنهم  ناریا  رد  یهاشنهاش  میژر  طوقـس  زا  سپ  زور  کـی  لاس 1357 و  نمهب  خیرات 23  رد   (4) .دش رجنم 
ناریا ناملسم  زرابم و  تلم  هب  هلیـسو  نیدب  متقوشوخ  : » درک مالعا  مدرم  هب  دوخ  ینویزیولت  ییویدار -  مایپ  رد  تقو ، ریزو  تسخن 

ندینش اب  دوخ  شخب  تاجن  بالقنا  هندرگرپ ي  مخ و  چیپ و  هار  رد  زورما  هک 

190 ص :

.1357  / 11  / 29 رامشزور ص 160 ، ذخأم 3 ، . 588 - 1
ص ، 1372 نارهت ، پاچ  گنهرف ، رـشن  هنگنز ، دیـشمج  همجرت  لیئارـسا ، یناهن  ياه  گـنج  سیروم ، ینب  کـلب و  ناـی  . 589 - 2

.403
.1357  / 11 رامشزور 29 /  ص 152 ، ذخأم 3 ، . 590 - 3

دوخ مایپ  نیلوا  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  تعاس  لاس 1357 و 48  نمهب  خیرات 20  رد  يریزو  تسخن  زا  سپ  ناگرزاب ، . 591 - 4
تیناقح تاـبثا  هئارا و  تردـق 2 -  لاقتنا  زارحا و   - 1 درک : مـالعا  ار  تقوم  تلود  فیاـظو  یلـصا و  طوطخ  نارهت  هاگـشناد  رد 

نیودـت و يارب  یمومع  ءارآ  هب  عاـجرا  ناسـسؤم و  سلجم  باـختنا  تـکلمم 4 -  حالـصا  هرادا و  ءاـیحا و   - 3 مودنارفر ) نامه  )
یمسر تلود  هب  روهمج و  سیئر  هب  راک  لیوحت  ءافعتـسا و  یلم 6 -  ياروش  سلجم  تاباختنا  .دیدج 5 -  یساسا  نوناق  بیوصت 

(. ص 77 راهب 1362 ، مود ، پاچ  ناگرزاب ، سدنهم  نابز  زا  بالقنا  لاس  نیتسخن  تالکشم  لئاسم و  ناگرزاب ، یلعلادبع   ) .يدعب
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يارما میمـصت  نیا  رد  .میوگب  کیربت  تسا  هدش  لئان  يرگید  يزوریپ  هب  شترا  یلاع  ياروش  ، 1357  / 11 خروم 22 /  هیمالعا ي 
داتـس تسایر  راسمیت  دـندرک و  تلم  ياه  هتـساوخ  مامت  زا  یناـبیتشپ  یـسایس و  روما  رد   (1) یفرطیب مالعا  تردـق  لامک  اـب  شترا 

 . (2)« .دندومن راهظا  بناجنیا  تقوم  تلود  اب  ار  دوخ  يراکمه  يروضح  تاقالم  ردب  یغاب ) هرق  راسمیت   ) شترا

شترا و ناردارب  اب  يراتفر  شوخ  هب  ار  مدرم  تیعقوم ، تیساسح  ینیمخ و  ماما  نانخس  هب  دانتـسا  اب  مایپ  نیا  رد  ناگرزاب ، سدنهم 
يدنب عمج  اب  ینویزیولت ، ییویدار -  یمایپ  رد  اددجم ، دعب  یتدم  درک و  هیـصوت  یماظن  ياهورین  یـشترا و  تاسـسؤم  زا  تظفاحم 

ار ام  جراخ  زا  يرطخ  : » درک دیکأت  روشک  تیعضو  زا 

191 ص :

اـسؤر و ناـنواعم ، ناهدـنامرف ، زا  نت  روـضح 27  اـب  شترا  یهدـنامرف  ياروـش  هسلج ي  لـصاح  شترا ، یفرطیب  مـالعا  . 592 - 1
هرابرد ي رتراک ، یتینما  رواـشم  یکـسنیژرب ، (. 55 ص 57 -  دـیدج ، ماظن  شیادـیپ   ) .دوب حلـسم  ياهورین  ياه  نامزاس  نالوئـسم 

میهاوخب یماظن  ناهدنامرف  زا  هکنیا  لوا ، میدرک : یسررب  لح  هار  هس  تشون : دوخ  ياه  تشاددای  رد  دیفس  خاک  يرارطـضا  هسلج 
رد دـشکب و  رانک  ار  دوخ  تردـق ، لاقتنا  نایرج  رد  میهاوخب  شترا  زا  هکنیا  مود ، .دـنیایب  رانک  رایتخب  ياج  هب  ناگرزاب  يدـهم  اب 
ریگ نیا  رد  ار  عاضوا  لرتنک  اتدوک و  هب  ندز  تسد  ییاناوت  یماظن  ناهدـنامرف  رگا  موس ، .دـننامب  هدامآ  لاح  هب  دوخ  ياه  ناگداپ 

رد اهدعب  ناگرزاب ، سدـنهم  (. 69 ص 72 -  دـیدج ، ماظن  شیادـیپ   ) .دـنوش راـک  هب  تسد  میهاوخب  اـهنآ  زا  دنـشاب  هتـشاد  راد  و 
رارق لوق و  ینعی  میتساوخ ، یم  یفرطیب  ام  : » تفگ نمهب 1357  زور 22  رد  شترا  یفرطیب  هرابرد ي  یس  .یب  .یب  ویدار  اب  هبحاصم 
هیضق فرط  کی  یلو  مدادن ، عالطا  امیقتـسم  نم  مه  ار  هیـضق  فرط  کی  دوب و  هدش  هداد  مدقم  راسمیت  فرط  زا  هک  دوب  یبیترت  و 
نودب يزیرنوخ و  نودب  ناریا  بالقنا  دشاب و  رانکرب  نایرج  نیا  رد  شترا  دنتـساوخ  یم  مه  اهنآ  هک  دندوب  اه  ییاکیرما  دوخ  مه 

زا يزیرنوخ  دـننکن ، مدرم  تاعامتجا  زا  کنات  ای  لسلـسم  اب  یتعنامم  اهنآ  هک  میتساوخ  یم  ار  نیمه  مه  ام  دریگب ، تروص  هعجاـف 
يداه ( ) ص 61 دیدج ، ماظن  شیادیپ  « ) .دریگب تروص  یبارخ  یگتفـشآ و  بوشآ و  لقادح  اب  بالقنا  نیا  مه  دـعب  دوشن و  مدرم 

، نارهت گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  دـیدج ، ماـظن  شیادـیپ  دـلج 1 : قارع ، ناریا و  گنج  رامـشزور  اتکی ، نیـسح  یعخن و 
(. 1357  / 11 رامشزور 22 /  لاس 1375 ،

راهب 1362، نارهت ، مود ، پاچ  ناگرزاب ، سدنهم  نابز  زا  بالقنا  لاس  نیتسخن  تالکـشم  لئاسم و  ناگرزاب ، یلعلادـبع  . 593 - 2
ص 84.
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هک دنیاپ  یم  ار  رگیدمه  مشچ  راهچ  مه  اهنآ  دوخ  هوالع ، هب  میراد  هناتسود  هطبار ي  هیاسمه  کلامم  همه ي  اب  دنک ، یمن  دیدهت 
 . (1)« .دننکن زواجت  ام  هب  مادک  چیه 

رد تقوم  تلود  ياه  تسایس  .درک  روهظ  يدیدج  ياه  شلاچ  تالکشم و  بالقنا ، يزوریپ  هیلوا ي  ياهزور  تشذگ  اب  اجیردت 
تیمکاح رد  دوجوم  لاکیدار  یبـالقنا و  ياـه  شیارگ  ناـگرزاب  سدـنهم  (2) و  تفرگ رارق  داقتنا  دروم  یلخاد  یجراـخ و  داـعبا 

زا سپ  هاـم  ود  زا  رتمک  تقوم ، تلود  هجراـخ ي  ریزو  یباجنـس ، میرک  رتکد   (3) .درک یفرعم  تلود  زا  لقتـسم  یتکرح  ار  دیدج 
، يداـصتقا ياـیاقب  یکی ، .درک  رکذ  تقوم  تلود  ربارب  رد  تلود  عون  ود  دوجو  ار  مادـقا  نیا  لـیلد  يو  .داد  افعتـسا  دوخ  باـصتنا 

ياه شلاچ  بیترت  نیدـب   (4) .روشک رـسارس  رد  فلتخم  نیوانع  اب  ددـعتم  ياـه  تردـق  يرگید ، قباـس و  میژر  يرادا  یـسایس و 
.داهن ياج  رب  ار  دوخ  راثآ  تفرگ و  لکش  یسایس  راتخاس  حطس  رد  دیدج 

بالقنا يزوریپ  زا  سپ  زور  کی  هک  نانچ  درک : زورب  یتینما  ياه  نارحب  روشک  قطانم  یخرب  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هلصافالب 
هرادا يارب  يدیدج  ياروش  داباهم ، رهـش  رد  دمآرد و  تارکمد  هلحنم ي  بزح  حلـسم  ياهورین  هرـصاحم ي  هب   (5) داباهم ناگداپ 
ییاه يریگرد  دنفسا ، رخاوا  رد  تفای و  شرتسگ  ناتسدرک  ناتـسا  زکرم  جدننـس ، هب  نارحب  هامدنفـسا  رد   (6) .دش لیکشت  رهش  ي 

رهش رد  راکشآ 

192 ص :

.1357  / 12 رامشزور 24 /  ص 357 ، ذخأم 3 ، . 594 - 1
تلود یجراخ  تسایـس  دقن  رد  یـسراف  نیدلا  لالج  ینارنخـس  ، 1358  / 1 رامشزور 24 /  ، 652 ص 653 -  ذخأم 3 ، . 595 - 2

.تقوم
.1357  / 12 رامشزور 9 /  ص 243 ، ذخأم 3 ، . 596 - 3

.1358  / 1 رامشزور 28 /  ، 688 ص 689 -  ذخأم 3 ، . 597 - 4
،1357  / 12 خـیرات 1 /  رد  : » تسا هدوب  نینچ  عقوام  داباهم ، ناگداپ  طوقـس  هرابرد ي  نارمچ  دیهـش  هتـشون ي  ساسارب  . 598 - 5
رهورف و شویراد  زور ، نامه  رد  .دـننک  یم  هرـصاحم  ار  داباهم  یـشترا  ناگداپ  نارگ  هئطوت  بـالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  زور  طقف 8 

یتح ناگداپ  لخاد  زا  دندوب و  هدمآ  داباهم  هب  بسانم  ياه  لح  هار  يوجو  تسج  هرکاذـم و  يارب  یتلود ، رگید  نالوئـسم  یـضعب 
یم حورجم  ای  دنـشک  یم  ار  نازابرـس  نارـسفا و  زا  يا  هدـع  نارگ  هئطوت  یلو  دوش ؛ یمن  کیلـش  جراخ  تمـس  هب  مه  هلولگ  کـی 

پوت هضبق   36 کنات ، هاگتسد  اهنآ 18  نیب  هک  دـنرب  یم  تراغ  هب  ار  ناگداپ  ياه  حالـس  همه  دـنزادنا و  یم  نادـنز  هب  اـی  دـننک 
ص ، 1357  / 12 رامـشزور 1 /  دـیدج ، ماظن  شیادـیپ  « ) .دـننز یم  شتآ  ار  ناـگداپ  همه ي  دوب و  حالـس  هعطق  نارازه  نیگنس و 

(. 165
.1357  / 11 رامشزور 24 /  ص 112 ، ذخأم 3 ، . 599 - 6
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هعسوت همادا و  زا  ینارگن   (1) .تفرگ دوخ  هب  هدزگنج  تلاح  رهش  تاعالطا ، همانزور ي  شرازگ  هب  انب  هک  يروط  دش  زاغآ  جدننس 
ناگدـنیامن اب  قارع  تلود  داد  شرازگ  تاـعالطا  هماـنزور ي  دـش و  قارع  هیکرت و  ینارگن  هب  رجنم  ناریا  ناتـسدرک  رد  نارحب  ي 

زا شیپ  قارع  تلود  ندـنل ، وـیدار  شرازگ  هب  نینچمه   (2) .تسا هدـش  هرکاذـم  دراو  ینابلاط  لالج  يربهر  هب  ینهیم ، هیداـحتا ي 
شترا داتـس  تقو  هدـنامرف ي  نروا ، ناعنک   (3) .درک هرکاذـم  تساوخرد  اه ، ینازراـب  ناتـسدرک ، تارکمد  بزح  ياـضعا  زا  نیا 

گنهامه هرابرد ي  یتارکاذم  اهرفس  نیا  زا  فده  نلک ، ویدار  شرازگ  هب  .دنک  رفس  ناریا  سپـس  قارع و  هب  دش  ررقم  زین  هیکرت ،
 . (4) .دوب يراتخمدوخ  راتساوخ  ياهدرک  لباقم  رد  قارع  ناریا و  هیکرت ، روشک  تسایس 3  يزاس 

ییاناوت شیامزآ  يارب  ناتـسدرک  هثداح ي  هک  دندوب  رظن  نیا  رب  نارگلیلحت  زا  یخرب  ناریا ، ناتـسدرک  ثداوح  ياهدـمایپ  زا  غراف 
رد  (5) .دوب رت  گرزب  يراک  ماـجنا  رد  ناریا  شیاـمزآ  يارب  کـچوک  يا  هژورپ  ناتـسدرک  رگید ، تراـبع  هب  .تفرگ  ماـجنا  ناریا 

نمکرت ناتـسچولب ، ناتـسیس و  لـماش  رگید  قطاـنم  یخرب  هب  ناتـسدرک  رد  یماـظن  یـسایس -  هناـبلط ي  هیزجت  تاـکرحت  عومجم ،
(7) دش زاغآ  ینابرهش  هب  هلمح  اب  ییاه  يریگرد  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  زور  کی  دبنگ ، رد   (6) .درک تیارس  ناتسزوخ  ارحص و 
(8)، برع ناگدـنمزر  ههبج ي  دـننام  یتواـفتم  ياـه  لکـشت  شـشوپ  رد  یگنهرف  یماـظن و  یـسایس -  تامادـقا  ناتـسزوخ ، رد  و 
دش و لیدبت  یماظن  يریگرد  هب  یـسایس  تلاح  زا  قارع  ياه  تیامح  تحت  اجیردت  دش و  عورـش   (9) ناتسزوخ برع  نارکفنشور 

 . (10) .تفرگ ربرد  ار  يزرم ، قطانم  هژیو  هب  ناتسزوخ ، قطانم  زا  یشخب  لاس 1358  ناتسبات  رد 

193 ص :

.1357  / 12 رامشزور 29 /  ص 404 ، ذخأم 3 ، . 600 - 1

.1357  / 12 رامشزور 10 /  ص 253 ، ذخأم 3 ، . 601 - 2
.1358  / 1 رامشزور 24 /  ص 648 ، ذخأم 3 ، . 602 - 3
.1358  / 1 رامشزور 24 /  ص 648 ، ذخأم 3 ، . 603 - 4

.1378  / 7  / 21 نوتالاش ،) رتیپ   ) لگیپشا راگنربخ  زا  لقن  هب  هدنسیون  اب  یصاصتخا  هبحاصم  شیدنا ، کین  . 604 - 5
ص 8. ، 1378  / 11  / 19 ناهیک ، همانزور ي  اب  هبحاصم  نارادساپ ،) هاپس  قباس  هدنامرف   ) ییاضر نسحم  . 605 - 6

.1357  / 11 رامشزور 23 /  ص 94 ، ذخأم 3 ، . 606 - 7
.1357  / 12 رامشزور 16 /  ص 305 ، ذخأم 3 ، . 607 - 8
.1357  / 12 رامشزور 14 /  ص 284 ، ذخأم 3 ، . 608 - 9

.1375 هاپس ، گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  ینالوط ، گنج  رد  رهشمرخ  هب  دینک  هاگن  رت  شیب  عالطا  يارب  . 609 - 10
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، ین هرق  هللا  یلو  رکشلرس  .دش  زاغآ  روشک  ياه  تیـصخش  زا  یخرب  رورت  روشک ، فلتخم  قطانم  رد  یتینما  ياه  نارحب  تازاوم  هب 
لاس 1358 تشهبیدرا  خیرات 3  رد  دز ، یم  مدق  دوخ  لزنم  طایح  رد  هک  یلاح  رد  یمالسا ، يروهمج  شترا  داتـس  سیئر  نیتسخن 
نارکفتم و زا  یکی  بالقنا و  ياروش  وضع  يرهطم ، یـضترم  هللا  تیآ  دعب  زور  دـنچ  (1) و  دیسر تداهش  هب  هلولگ  جنپ  کیلـش  اب 

هورگ يریگ  لکش  فرعم  دیدج  ياهدادخر  .دش  دیهش  ناقرف  هورگ  هلیسو ي  هب  لاس  نامه  تشهبیدرا  خیرات 12  رد  نادنمشیدنا ،
.دندرک یم  لابند  ار  دوخ  دصاقم  فادها و  هناحلسم  روط  هب  هک  دوب  صاخ  تارکفت  اب  دیدج  ياه 

هچرگ نمزدرک ، هتـشون ي  هب  .دـش  زاغآ  زین  قارع  يزرم  تازواجت  روشک ، لخاد  رد  یتینما  یـسایس -  ياه  شلاچ  نیا  اب  نامزمه 
هلـصاف ي هب  اه  يریگرد  نیا  دـهاوش ، ساسارب  تسا ؛ لکـشم  رایـسب  قارع  ناریا و  ياـهدروخرب  عورـش  يارب  یقیقد  خـیرات  نییعت 

 . (2) .دش زاغآ  ینیمخ  ماما  تردق  بسک  زا  دعب  یهاتوک 

.دندش هتشک  رفن  ناتـسدرک 15  رد  يزرم  يا  هقطنم  هب  یقارع  ياهرتپوکیله  امیپاوه و  زواجت  نیلوا  رد  دوجوم ، ياه  شرازگ  ربارب 
هدـش عقاو  هطروش  يداـبآ  هناـب و  يزرم  رهـش  نیب  يزرم  يا  هقطنم  هک  نیریـس  هقطنم ي  تاـعالطا ، هماـنزور ي  شرازگ  ساـسارب 

.دندرک هلمح  نارهم  رهش  رد  دابآ  مارهب  كرمگ  هب   1358  / 1 خیرات 13 /  رد  یقارع  ياهامیپاوه  نینچمه  (3) و  دش نارابمب  تسا ،
(4) .تفرگ ماجنا   1358  / 3 خیرات 10 /  رد  ییایرد ، زواجت  نیلوا  1358 و   / 1 خیرات 14 /  رد  نیریش ، رـصق  هب  ینیمز  زواجت  نیلوا 

دروم  40 ینیمز ، نآ  دروم  هک 41  دندرک  زواجت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياهزرم  هب  راب  اعمج 84  یقارع  ياهورین  لاس 1358  رد 
دروم و تشهبیدرا 2  رد  دروم ، نیدرورف 3  رد  بیترت  هب  قارع  تازواجت  دـنور  لاس  نیا  رد  .دوب  ییایرد  نآ  دروم  ییاوه و 2  نآ 
لاس 1358 رهم  رد  یلو  دش ؛ دروم  رویرهش 3  دروم و  دادرم 1  دروم ، ریت 7  رد  اددجم  تفای و  شیازفا  دروم  هب 9  دادرخ 1358  رد 

، دروم نابآ 6  رد  تفای و  شیازفا  دروم  هب 9 

194 ص :

.1358  / 2 رامشزور 3 /  ص 753 ، ذخأم 3 ، . 610 - 1
نیـسح همجرت ي  قارع ، ناریا و  گنج  مود : دـلج  نردـم ، گنج  زا  ییاه  سرد  رنگاو ، .رآ  ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوتنآ  . 611 - 2

ص 44. هدشن ، رشتنم  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  اتکی ،

.1357  / 12 رامشزور 8 /  ، 232 ص 233 -  ذخأم 3 ، . 612 - 3
تازواجت تسرهف  ، 78 ص 79 -  ناتسمز 1369 ، تمواقم ، هسامح  اوق ، لک  یهدنامرف  داتـس  تاغیلبت  یگنهرف و  تنواعم  . 613 - 4

.1359  / 1 ات 31 /   1358  / 11 زا 13 /  قارع  میژر 
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هب هتسباو  لماوع  ناتـسزوخ  رد  قارع ، يزرم  تازواجت  تازاوم  هب   (1) .دیسر دروم  هب 19  دنفـسا  رد  دروم و  يد 8  دروم ، رذآ 11 
اهرهش و لخاد  رد  بمب  راجفنا  اب  ار  یتامادقا  هلـسلس  یموق ، ياه  نایرج  رب  هیکت  اب  ناتـسزوخ ، هیزجت ي  زا  يدیماان  زا  سپ  قارع 

لاس نیمه  نایاپ  ات  لاس 1358  رهم  زا  هک  دندرک  یهدنامزاس  ، تفن ياه  هلول  راجفنا  راطق و  هاگتسیا  رازاب ، دننام  مدرم  عمجت  لحم 
یب مدرم و  ناـیم  رد  تشحو  بعر و  داـجیا  هـب  (2) و  تـشاد لابند  هب  ار  یعیـسو  یناج  یلام و  تاراـسخ  دوب و  دروم  زا 50  شیب 

.دش رجنم  یعامتجا  یسایس -  یتابث 

زا ناریا ، عاضوا  همه ي  نونکا  (3) و  تـسه یتاشاشتغا  بالقنا  ره  لابند  هب  هک  دوب  داقتعا  نیا  رب  یلخاد  تالوحت  هرابرد ي  ماما ،
دوجو نانچمه  روشک  نیا  يارب  اکیرما  رطخ  : » هک دوب  هتـشاد  راهظا  هراـب  نیا  رد  وا   (4) .تسا هداتفا  هرطاخم  هب  گنهرف ، ات  داـصتقا 

زا تسد  (5) و  .دنک ضامغا  دناوت  یمن  يدوز  نیا  هب  تسا و  ناریا  نزاخم  هب  ناریا  تفن  هب  تسا ، ناریا  هب  شمشچ  اکیرما  دراد و 
ماـما ور ، نیا  زا   (6)« .دنبوکب ار  ام  فیعـض  طاقن  نآ  زا  دوشب ، ادـیپ  ام  رد  فعـض  طاقن  هک  دنتـسه  ددـصرد  دـنراد و  یمنرب  امرس 

ار زرم  نیا  دـنا ، هدرک  تکرح  نونکات  هک  يزمر  نامه  اب  مدرم  : » دـندرک یم  دـیکأت  تدـحو  يرایـشوه و  هب  هعماج  توعد  نمض 
اه تردـق  ریاس  يوروش و  اکیرما و  اب  هزرابم  بالقنا و  هنیمز ي  رد  نینچمه  ماـما   (7)« .تسادخ هب  هجوت  زمر  نآ  هک  دـننک  ظفح 

، اکیرما دی  عطق  هک  ییاهن  هجیتن ي  هب  ندیـسر  ات  بالقنا  نیا  : » دندرک دیکأت  سرادـم  ییاشگزاب  تبـسانم  هب  دوخ  مایپ  نیتسخن  رد 
 . (8)« .دراد همادا  تسا  رگرامعتسا  لود  ریاس  سیلگنا و  يوروش ،

رب طلست  يارب  فلتخم  ياه  لکشت  شالت  تیموکحم  نمض  روشک ، فلتخم  قطانم  رد  یتینما  ياهدادخر  هب  هجوت  اب  نینچمه ، ماما 
ریغ رد  دنهد و  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  مالسا  مچرپ  تحت  رد  دنتسه ، هک  یمسا  ره  هب  راشقا ، مامت  دیاب  : » دندرک دیکأت  ساسح  زکارم 

تموکح هیلع  مایق  تروص ، نیا 

195 ص :

ص 79. نامه ، . 614 - 1
، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  ینـالوط ، گـنج  رد  رهـشمرخ  یعخن ، يداـه  ناـیدورد و  دـمحم  يراـصنا و  يدـهم  . 615 - 2

.110 ص 115 -  ، 1375 نارهت ،
.1358  / 1 رامشزور 30 /  ص 716 ، ذخأم 3 ، . 616 - 3
.1357  / 12 رامشزور 7 /  ص 223 ، ذخأم 3 ، . 617 - 4
.1358  / 1 رامشزور 29 /  ص 702 ، ذخأم 3 ، . 618 - 5
.1358  / 1 رامشزور 17 /  ص 591 ، ذخأم 3 ، . 619 - 6
.1358  / 1 رامشزور 29 /  ص 702 ، ذخأم 3 ، . 620 - 7

.1357  / 11 رامشزور 30 /  ص 159، ذخأم 3 ، . 621 - 8
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نمض تافرع ، رـسای  اب  رادید  رد  نینچمه  ماما   (1)« .تسا مولعم  یمالسا  یـساسا  نوناق  رد  نآ  يازج  هک  تسا  یمالـسا  یبالقنا - 
هب عجار  دوب ، تضهن  نیا  يادـتبا  هک  لاـس  زا 15  لبق  تضهن ، نیا  هک  یلوا  زا  نم  : » دـندومرف نیطـسلف ، تلم  تازرابم  زا  تیاـمح 

هـشیمه تسا ، هدرک  دودـح  نآ  رد  لیئارـسا  هک  یتاـیانج  هب  عجار  نیطـسلف و  هب  عجار  اـه ، هتفگ  اـه و  هتـشون  رد  هشیمه  نیطـسلف ،
الاح میدوب ، امـش  رانک  رد  تقو  نآ  رد  هک  يروط  نامه  میوشب ، غراف  هلئاغ  زا  ام  هکنیا  زا  دعب  هللا  ءاشنا  مه  نالا  دش و  یم  رکذـتم 

(4) و ناریا زا  روشک  نآ  عابتا  جارخا  (3) و  لیئارسا اب  طباور  عطق  يارب  تلود  تامادقا  رانک  رد  ماما ،  (2)« .میتسه امش  رانک  رد  مه 
یب تعاطا  لیئارـسا و  رـصم و  هنانئاخ ي  نامیپ  نتفرگ  رظن  رد  اب   » دنداد روتـسد  هجراخ  روما  ترازو  هب   (5)، وتنس نامیپ  زا  جورخ 

تلود اب  ار  دوخ  کیتاملپید  طباور  عطق  ناریا  یمالسا  يروهمج  تقوم  تلود  تسینویهص ، اکیرما و  زا  رصم  تلود  يارچ  نوچ و 
 . (6)« .دیامنب رصم 

 - یـسایس ياه  نارحب  اه و  شلاچ  اب  هلباقم  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  روظنم  هب  روشک  لخاد  رد  هک  یتامادقا  تازاوم  هب 
.دش لابند  نارادساپ  هاپس  لیکشت  شترا و  يزاسزاب  اب  روشک  یعافد  هینب  تیوقت  تفرگ  یم  تروص  یتینما 

قارع ناریا و  تابسانم  رد  نارحب 

لئاسم 2 هکنیا  دوجو  اب  یلو ، .دش  میظنت  هماندهع ي 1975  ساسارب  قارع  ناریا و  تابسانم  قارع ، رد  یثعب  میژر  رارقتـسا  زا  سپ 
لح و یعطق  تروص  هب  روشک 

196 ص :

.1357  / 11 رامشزور 30 /  ذخأم 3،ص 159 ، . 622 - 1
.1357  / 11 رامشزور 28 /  ص 142 ، ذخأم 3 ، . 623 - 2

نوچ ناریا  مدرم  نیتسار  بالقنا  زا  ماهلا  اب  : » تسا هدـمآ  لیئارـسا  اب  هطبار  عطق  هرابرد ي  هجراخ  ترازو  هیعالطا ي  رد  . 624 - 3
تقوم تموکح  یجراخ  تسایـس  یـساسا  لوصا  زا  نیطـسلف  قلخ  زا  تیاـمح  لیئارـسا و  تلود  اـب  يراـکمه  هطبار و  عون  ره  عطق 

رامشزور دیدج ، ماظن  شیادیپ  « ) .دش هتفرگ  میمـصت  نیا  قباس  میژر  ناهنپ  راکـشآ و  طباور  هب  نداد  نایاپ  روظنم  هب  تسا  بالقنا 
(. 159 1357،ص 160 -   / 11  / 30

.1357  / 11 رامشزور 30 /  ، 159 ص 160 -  ذخأم 3 ، . 625 - 4
، ین رـشن  بیط ، اضریلع  همجرت  یمالـسا ، يروهمج  یجراخ  تسایـس  يارب  یلیلحت  بوچراچ  یناضمر ، رگراک  هللا  حور  . 626 - 5

.60 ص 61 -  ، 1380 نارهت ،
.1358  / 2 رامشزور 1 /  ، 831 ص 832 -  ذخأم 3 ، . 627 - 6
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درک رییغت  روشک  ود  تابسانم  هاش ، میژر  طوقس  ناریا و  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  دوب ؛ نیفرط  تیاضر  دروم  (1) و  هدش لصف 
.دش رجنم  ناریا  هب  قارع  یماظن  زواجت  هب  نایاپ  رد  ینارحب و   (2)، تابث یب  اجیردت  و 

نآ ياهدـمایپ  بالقنا و  تیهام  زا  اه  یقارع  كاردا  رب  رظان  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  ریثأت  اب  ناریا ، ربارب  رد  قارع  راـتفر  رییغت 
ناریا هاش  : » تشاد راهظا  وا  .دوب  تیمها  زئاح  هک  داد  یتاحیـضوت  هاش  طوقـس  تلع  ناریا و  بالقنا  هرابرد ي  اهدعب  مادص ، .تسا 

میمـصت هک  ارچ  دش ؛ بکترم  ار  یگرزب  هابتـشا  هکلب  تسا  يریگ  یپ  راوازـس  هنالوئـسم  دـید  اب  هک  دروآ  دـیدپ  ار  یفارحنا  اهنت  هن 
يورکت و اب  بیترت  نیا  هب  دـهن و  ناینب  یبرغ  ياـه  لـح  هار  تسایـس و  رکف و  يوگلا  اـب  قباـطم  نردـم  دـیدج و  یتموکح  تفرگ 
زا یهورگ  هب  ار  روـما  ماـمز  هک  دوـب  نآ  وا  رت  گرزب  هابتـشا  .داد  رارق  دوـخ  هار  رارف  ار  برغ  یـشم  طـخ  تـلم  مدرم و  زا  ندـیرب 

لمع هماج  يو  فادـها  هب  دـنناوت  یم  نانآ  هک  درک  روصت  درپس و  برغ  بتکم  تسایـس  رکف و  لیـصحتلا  غراـف  ياـه  تارکونکت 
 . (3)« .دنناشوپب

: تفگ اه  هبنج  ریاس  زا  وا  یشوپ  مشچ  هاش و  يداصتقا  هعسوت ي  همانرب ي  هب  هراشا  اب  مادص ،

یگنهرف و یعامتجا ، يداصتقا ، یـسایس ، تاـیح  رد  تلم  تفاـی و  شرتسگ  تلم  تموکح و  ناـیم  فاکـش  اـهدرکلمع ، نیا  وریپ  »
نآ و عفاـنم  تموکح و  هب  طـبترم  هفرم و  یتـیلقا  داد : خر  هورگ  نایم 2  يریگرد  یگناگود و  اتجیتن  دـش و  هدیـشک  اوزنا  هب  یناور 

هرابکی هب  ور ، نیا  زا  ...تلم  زا  هدیدمتس  مورحم و  یتیرثکا 

197 ص :

یم نایاپ  هتفرگ و  ماجنا  نآ  رد  یگنج  ره  هک  یتلاح  هک  تسا  رواب  نیا  رب  روفتارتسا ، هسسؤم ي  راذگناینب  نمدیرف  جرج  . 628 - 1
شخب گنج  شکمـشک و  دیـشخب و  نایاپ  اه  گنج  همه ي  هب  هک  تسین  یگنج  چیه  .دوب  دهاوخ  يدعب  شکمـشک  يانبریز  دبای 
هرامش رهم 1380 ، باتفآ ، همانهام ي  ینارون ، نسح  همجرت  گنج »، کیتلپوئژ  ياهب  هلاقم   )» .تسا اه  ناسنا  تیعضو  زا  يرمتـسم 

(. ص 62 ي 8 ،
، عافد زواجت و  ياه  هبنج  یـسانشزاب  »، 80 قارع 1979 -  ناریا و  تافالتخا  گنج ، تارطخ  لیلحت  ، » نـالکل کـم  ثیک  . 629 - 2

ص 136. مود ، دلج  ، 1368، نارهت ، عافد زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  هناخریبد ي 
لاس یهاگشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  واف ، ات  واف  زا  قارع  تاغیلبت  یـسررب  يریزو ، تسخن  یناور  تایلمع  تقوم  هناخریبد  . 630 - 3

.1366  / 2  / 22 مادص ، ینارنخس  قارع ، پاچ  هروثلا ، همانزور ي  زا  لقن  هب  ، 16 ص 17 -  ، 1368
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 . (1)« .دشدحتم هاش  هیلع  یسایس  تالیکشت  نویناحور و  اب  تلم  فادها  عفانم و  تالیامت  اه ، تساوخ 

هب هک  دوب  برغ  هب  شیارگ  رد  هاش  یلک  یـشم  طخ  اه و  تسایـس  هاش  طوقـس  تلع  هک  تساـنعم  نیا  رب  رظاـن  مادـص ، تاحیـضوت 
یبرغ دض  یمدرم و  ینید ، تیهام  رب  تاحیضوت  نیا  اب  مادص  عقاورد ، .دش  رجنم  نایناحور  اب  نانآ  دنویپ  هجیتن  رد  مدرم و  شنکاو 
قارع تشادرب  فرعم  هک  درک  نایب  ار  يرگید  تاحیـضوت  لامجا  هب  ینارنخـس  نیمه  همادا ي  رد  يو  .تشاذگ  دـییأت  رهم  بالقنا 

دوخ هب  یتاـقبط  لکـش  تیرثـکا  تیلقا و  يریگرد  يدوعـص  ریـس  نمـض ، نیا  رد  : » دوـب ناریا  بـالقنا  رد  برغ  اـکیرما و  شقن  زا 
ناوارف ساره  سرت و  راچد  يوروش  اب  نآ  داحتا  رطخ  ناریا و  هدنیآ ي  هب  تبسن  ار  برغ  يژتارتسا  اکیرما و  هک  يروط  هب  تفرگ ؛

هک دندوب  رثؤم  اهدادـخر  نیا  رد  زین  يرگید  للع  هتبلا ، .دـنداتفا  هاش  تسد  زا  یـصالخ  رکف  هب  المع  اهنآ  بیترت  نیا  هب  .دوب  هدرک 
 . (2)« .تسین هراب  نآ  رد  ثحب  لاجم  نونکا 

رگید يا  هنوگ  هب  ار  مادـص  مالک  ياوتحم  درک  هئارا  هاش  طوقـس  بالقنا و  روهظ  تلع  لیلحت  رد  هک  يا  هیعـالطا  رد  ثعب ، بزح 
زا لقتسم  یتسایـس  هداد و  تسد  زا  ناریا  تلم  نیب  رد  ار  دوخ  ههجو ي  هاش  درک  ساسحا  هک  یماگنه  اکیرما  رامعتـسا  : » درک نایب 

يارب اکیرما )  ) دوخ ياه  تسایس  يارجا  يارب  ار  ینیمخ  ماما )  ) تسناد و يرورـض  يرما  ار  وا  رییغت  .تسا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  برغ 
دهاوخ ذاختا  یبرع  تما  روشک و  نیا  بالقنا  قارع ، لابق  رد  فلاـخم  یعـضوم  وا  یتموکح  ماـظن  اـعطق  دـیزگرب و  وا  ینیزگیاـج 

 . (3)« .درک

اکیرما ینارگن  هب  مادص  .دنا  هتـشاد  شقن  بالقنا  يزوریپ  رد  برغ  اکیرما و  هک  تسا  هدش  دیکأت  مادص  ثعب و  بزح  هینایب ي  رد 
يریگیپ يارب  وا  رییغت  و  برغ ! زا  هاـش  لقتـسم  ياـه  تسایـس  ثعب  بزح  هیناـیب ي  رد  یلو  درک ؛ هراـشا  مزینوـمک  رطخ  زا  برغ  و 

هدش حرطم  دیدج  یتموکح  اب  برغ  عفانم 

198 ص :

.16 ص 17 -  نامه ، . 631 - 1

.16 ص 17 -  نامه ، . 632 - 2
،1368 نارهت ، يرنه ، هزوح ي  تاراشتنا  هبعک ، راوز  نیسح  دمحم  همجرت ي  گنج ، ثعب و  بزح  بیقنلا ، نیسح  دلاخ  . 633 - 3

ص 135. لوا ، دلج 

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 439 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_198_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_198_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_198_3
http://www.ghaemiyeh.com


زئاح بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هام  کی  هب  بیرق  ءابفلا  همان ي  هتفه  اب  هبحاصم  رد  زین ، قارع  تقو  هجراـخ ي  ریزو  تاراـهظا  .تسا 
(1) .دراد دوجو  اـما  تسا  مک  دـنچ  ره  شترا ، قـیرط  زا  یطارفا  ناـیارگ  تسار  تردـق  بسک  لاـمتحا  : » تفگ يو  .تسا  تیمها 

 . (2)« .دوش هدیشک  ناریا  هب  یللملا  نیب  تاشقانم  دننک و  هلخادم  ناریا  رد  اه  تردقربا  هک  دور  یم  لامتحا  نینچمه 

نارـس نیب  يا  هنامرحم  الماک  ددـعتم و  تاسلج  ناریا ، رد  هاش  ینوگنرـس  زا  سپ  هاـم  هدش 2  رـشتنم  اهدـعب  هک  ییاه  شرازگ  ربارب 
.دش بزح  نآ  نارـس  ناربهر و  هب  باطخ  هنامرحم  الماک  يا  همانـشخب  رودـص  هب  نایاپ  رد  هک  دـش  لیکـشت  دادـغب  رد  ثعب  بزح 
پاچ داتفا و  روتینام  سنیاس  نیتسیرک  همانزور ي  زین  توریب و  يربخ  لـفاحم  تسد  هب  همانـشخب  نیا  زا  هخـسن  کـی  دـعب ، يدـنچ 

زا عافد  رد  هاش  شقن  اکیرما و  اب  نآ  طـباور  هب  هراـشا  يولهپ و  میژر  ینوگنرـس  تلع  لـیلحت  زا  سپ  هماـن ، شخب  نیا  رد   (3) .دش
ناریا نآ ، یلصا  تاسیسأت  شترا و  یهاشنهاش و  ماظن  یـشاپورف  زا  سپ  : » هک دوب  هدش  دیکأت  سراف  جیلخ  یمرادناژ  برغ و  عفانم 

نیا زا  هدافتـسا  اب  دـناوت  یم  هک  يروشک  اـهنت  نیارباـنب  دـنک و  ارجا  تسا  هتـشاد  هدـهع  هب  نونکاـت  هک  ار  یـشقن  دـناوت  یمن  رگید 
دنک افیا  سراف  جیلخ  تینما  رد  یساسا  یشقن  دنک و  رپ  ار  هدش  داجیا  ألخ  تیعقوم ،

199 ص :

یب قارع  راتفر  رد  شترا  رب  هیکت  اب  بلط  تنطلـس  تسار  ياه  ناـیرج  شقن  ناریا و  تـالوحت  زا  قارع  هیلوا ي  تشادرب  . 634 - 1
، نیا رب  هوـالع  .تفرگ  تروص  تابـساحم  نیمه  ساـسارب  قارع  لـخاد  رد  یـسیوا  ناـبزیلاپ و  راـیتخب ، شریذـپ  .تسا  هدوبن  ریثأـت 

.تسا هتشاذگ  ریثأت  اه  یقارع  تاروصت  رد  زین  اه  نایرج  صاخشا و  نیا  تاعالطا 
.1357  / 12 رامشزور 26 /  ، 367 ص 368 -  ذخأم 3 ، . 635 - 2

بزح نورد  رد  فلتخم  ياه  شیارگ  دوجو  لیلد  هب  الامتحا  توریب  يربخ  لفاحم  رد  هنامرحم  تاسلج  نیا  رابخا  راشتنا  . 636 - 3
نانچ .تسا  هدوب  برغ  عفانم  دوس  هب  قارع  يا  هقطنم  دـیدج  شقن  ناریا و  بالقنا  اب  دروخرب  هرابرد ي  رظن  فالتخا  قارع و  ثعب 

.تفرگ تروص  ثعب  بزح  رد  يدیدش  اتبسن  هیفصت ي  مادص  ندمآ  راک  يور  اب  هک 
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داجیا يارب  تهج  ره  زا  هیضرف  نونکا  مه  .درگ  ماجنا  لماک  تموادم  و  تعرس ، تقد ، يزیر ، همانرب  اب  دیاب  راک  نیا  تسا و  قارع 
هلمح ي برغ ، يایند  هب  قارع  دیدج  تیعقوم  یفرعم  روظنم  هب  اذل   » .تسا مهارف  قارع  هلیسو ي  هب  دیدج  کیتلپوئژ  تیعقوم  کی 

.دوب مزال  دش  یم  یهتنم  ناریا  تسکش  هب  اهنآ  یبایزرا  هب  انب  هک  رثؤم  يا  هبرض  ندروآ  دراو  اب  ناریا  هب  یماظن 

خیرات رد  هلصافالب   (1) قارع زا  ماما  جارخا  زا  لصاح  ترودـک  هنوگره  عفر  يارب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اه  یقارع  لاـح ، نیعرد 
يرارقرب ار  قارع  تسایـس  نآ  رد  دـندرک و  لاـسرا  يریزو  تسخن  هب  يا  هماـن  نارهت  رد  قارع  ترافـس  قیرط  زا  نمهب 1357 ،  25

ار رما  نیا  دـندومن و  مالعا  اه  تلم  عورـشم  ياه  ناـمرآ  هب  مارتحا  یلخاد و  روما  رد  هلخادـم  مدـع  يردارب و  قئـالع  نیرت  مکحم 
تسخن هب  دوخ  مایپ  رد  قارع  تلود  ، 1357  / 11 خیرات 28 /  رد  نینچمه   (2) .دندرک رکذ  راوجمه  ياه  تلود  تیاعر  هب  طورشم 

 . (3) .درک يدنسرخ  زاربا  ناریا  تلم  يزوریپ  زا  ریزو 

روهمج سیئر  رکبلا ، نسح  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  مـالعا  نیدرورف 1358 و  رد 12  مودـنارفر  يرازگرب  زا  سپ  دـنور  نیمه  رد 
مالعا زا  یتقوشوخ  مالعا  اب  بالقنا  ربهر  ینیمخ  ماما  هب  باطخ  یمایپ  یط  دعب ) زور   9  ) لاس نامه  نیدرورف  خیرات 21  رد  قارع ،

ناریا و تسود  تلم  هب  تمدـخ  يارب  يدایز  ياـه  تدـم  يروهمج ، دـیدج  ماـظن  هک  مراودـیما  : » تشون ناریا  یمالـسا  يروهمج 
ياهروشک هیلک ي  اب  يراوجمه  یتسود و  طباور  نیرت  مکحم  يرارقرب  ناهج و  رد  تلادع  حلـص و  هب  رتشیب  هچ  ره  تمدـخ  يارب 

 . (4)« .دنامب اجرباپ  قارع ، صخالاب  ناهج و 

رارقتـسا دروم  رد  باـنج  نآ  زیمآ  تدوـم  ماـیپ  : » تشوـن نـیدرورف 1358  خـیرات 30  رد  رکبلا  نـسح  ماـیپ  هـب  خـساپ  رد  زین ، ماـما 
میژر راشف  قانتخا و  يروتاتکید و  رثا  رد  ناریا  يراجفنا  تضهن  .دش  رکشت  بجوم  لصاو و  یمالسا  يروهمج 

200 ص :

ص 48. نارهت 1377 ، هاپس ، یگنهرف  زکرم  ینوراق ، ناندع  همجرت ي  یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماس ، قیفو  . 637 - 1
ص 129. ذخأم 3 ، . 638 - 2
ص 144. ذخأم 3 ، . 639 - 3

.1358  / 1 رامشزور 21 /  ص 628 ، ذخأم 3 ، . 640 - 4

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 441 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_200_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_200_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_200_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_200_4
http://www.ghaemiyeh.com


تملاسم اب  دوخ  ياه  تلم  اب  اه  تلود  همه ي  مراودیما  نم  نیفعـضتسم ، لباقم  رد  نیربکتـسم  همه  يارب  دوب   (1) يرادشه يولهپ 
اه قانتخا  تبقاع  .دـشاب  ناگمه  يارب  شیاسآ  ات  نانآ ، نابیتشپ  اه  تلم  دنـشاب و  اه  تلم  تمدـخ  رد  دـیاب  اه  تلود  .دـننک  راـتفر 

 . (2)« .دیامرف تیانع  همه  هب  تداعس  ملسم و  قیفوت  یلاعت  دنوادخ  .تلود  حالص  هن  تسا و  تلم  حالص  هن  نآ  تسا و  راجفنا 

نیا روما  رد  هلخادـم  مدـع  بالقنا و  يزوریپ  زا  يدنـسرخ  مالعا  قارع و  یمـسر  تاـماقم  يوس  زا  راکـشآ  ياـه  شنکاو  مغریلع 
هب هتیمک  بیقنلا 2  نیـسح  دلاخ  شرازگ  هب  یتح  دـش و  زاغآ  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هلـصافالب  قارع  يزرم  تازواجت   (3)، روشک

روما رب  يدیعبلا  يزاغ  مان  هب  یـصخش  هک  دوب  موسوم  ناتـسبرع » هتیمک ي   » هب یلوا ، .دش  لیکـشت  كوکرک  (4) و  هرصب رد  بیترت 
، تاعالطا لک  تیریدـم  میقتـسم ، تراظن  تحت  هک  اـه  هتیمک  نیا  .تشاد  ماـن  ناتـسدرک » هتیمک ي  ، » یمود تشاد و  تراـظن  نآ 

نادنمراک ریظن  دندوب ، هدش  ییاه  نایز  ررض و  لمحتم  یمالسا  بالقنا  هیحان ي  زا  هک  يرـصانع  اب  دندش ، یم  هرادا  میهاربا  نازرب 
رد ثعب  بزح  تالیکـشت  اه ، سامت  نیا  زا  دـعب  .دـندرک  رارقرب  ییاه  سامت  ناتـسدرک  زا  يدارفا  زاوها و  قطانم  خویـش  كاواس ،
هب تالیکـشت  نیا  رـصانع  زا  یخرب  .تفرگ  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  تامهم  هحلـسا و  دـقن ، هجو  يدایز  ریداـقم  دـش و  ریاد  ناتـسزوخ 

هوحن ي اه و  حالس  دربراک  اب  ات  دندش  مازعا  قارع 

201 ص :

خساپ دوب  هدش  ببـس  ناریا  بالقنا  يربهر  قارع و  نایم  یلبق  ياه  شنت  هک  تسا  هتـشون  دوخ  باتک  رد  ییارماس ، قیفو  . 641 - 1
(. ص 48 یقرش ، هزاورد  یناریو   ) .دشاب هناتسودریغ  درس و  رکبلا  نسح  كربت  هب  ماما 

.1358  / 1  / 31 ص 41 ، مشش ، دلج  ینیمخ ،) ماما  ياهدومنهر   ) رون هفیحص  یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  . 642 - 2
.1358  / 1 رامشزور 30 /  ص 720 ، ذخأم 3 ، . 643 - 3

ياه تیلاعف  هب  تشاد و  روضح  روشک  نیا  رد  زین  بالقنا  زا  شیپ  هک  قارع ، رد  ناریا  تقو  ریفس  ییاعد ، مالسالا  تجح  . 644 - 4
يارب هرـصب  رد  یهاگرارق  لیکـشت  زا  هدنـسیون  اـب  یـصاصتخا  يا  هبحاـصم  رد  دوب  لوغـشم  هاـش  میژر  هیلع  رب  یگنهرف  یـسایس - 

(. زییاپ 1378 یصاصتخا ، هبحاصم ي   ) .درک تبحص  گنج ، يارب  یگدامآ  یتح  ناریا و  رد  اه  تیلاعف  یهدنامزاس 
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ياـهطابترا رودزم  بازحا  ناگدـنیامن  ولمـساق و  ینیـسح ، نیدـلازع  اـب  زین ، ناتـسدرک  رد  ثعب  بزح  .دـنوش  انـشآ  يراذـگ  بمب 
یم روبزم  ياه  هتیمک  زا  هک  یتاروتسد  اب  رصانع  نیا  .درک  هئارا  نانآ  هب  يا  هژیو  یتاحیلست  یلام و  ياه  کمک  رارقرب و  يرمتـسم 

 . (1) .دنداد ماجنا  ناریا  قطانم  رگید  زاوها و  رهشمرخ ، رد  یبیرخت  یتامادقا  دنتفرگ 

نآ زا  یکاح  هک   (2) دراد دوجو  يرایسب  ياه  شرازگ  هنیمز  نیا  رد  .دوب  حالـس  عیزوت  ناریا ، رد  قارع  تامادقا  زا  يرگید  شخب 
نآ تفایرد  يارب  فلتخم  ياه  هورگ  دـندرک و  یم  عیزوت  زرم  رد  ناگیار  ار  هحلـسا  یقارع  ياه  نیـشام  دراوم  یخرب  رد  هک  تسا 

 . (3) .دندرک یم  ریگتسد  هاپس  ای  نابزرم  ياهورین  ار  اه  حالس  نیا  نالماح  هاگ  هک  دندرک  یم  ددرت  يزرم  قطانم  هب 

رب يددعتم  ياه  شرازگ  دندش و  رقتسم  قارع  لخاد  رد  ناریا  زا  يراوتم  بالقنا  دض  ياهورین  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  هلـصافالب 
لـالج يربـهر  هب  قارع ، ناتـسدرک  ینهیم  هیداـحتا ي  يوگنخـس  شرازگ  ربارب  لاـثم ، ناوـنع  هب  .تـشاد  تلـالد  رما  نـیا  تـحص 

رکـشلرس اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دـندرک  رارف  قارع  كاـخ  هب  ناویرم  هناـبزرم و  قیرط  زا  ناریا  قباـس  میژر  لـماوع  زا  رفن   22 ینابلاط ،
يزرم رهش  رد  هدع ، نیا  زا  رفن  .دش 8  یم  هدید  هناب ، پیت  قباس  هدنامرف ي  راسکاخ ، پیترس  و  ناتسدرک ، قباس  رادناتـسا  هدازیلع ،

 . (4) .دندش هدید  هزید  هعلق ي  رهش  رد  زین ، رگید  رفن  راهچ  نیوجنپ و 

نیرخآ نابزیلاپ ، دبهپس  هک  دنداد  یم  ناشن  زین ، يددعتم  ياه  شرازگ 

202 ص :

ص 133. ذخأم 77 ، . 645 - 1
رد یکی  هطقن  رد 2  اه  یقارع  هکف ، ات  نارلهد  نیب  زرم  رد  تسا : هتشون  باتک  نتم  هیشاح ي  رد  دیـشر ، یلعمالغ  رادرـس  . 646 - 2
رد يذوفن  هک  یبالقنا  دـض  درف  ره  دـندرک و  یم  عیزوت  حالـس  قارع ، رد  هکف  هاگـساپ  رد  یکی  و  نایـسوم ، لباقم  هیلجب ، هاگـساپ 

لوـفزد و رد  بناـجنیا  هـک  دـنداد  یم  وا  هـب  تاـمهم  حالـس و  زا  رپ  تـناو )  ) ینیـشام دـش و  یم  تیادـه  تـشاد  دوـخ  هریـشع ي 
.مدرک یم  مادقا  نآ  يروآ  عمج  يارب  کشمیدنا 

.1357  / 12 رامشزور 23 /  ص 349 ، ذخأم 3 ، . 647 - 3

.1357  / 12 رامشزور 19 /  ص 320 ، ذخأم 3 ، . 648 - 4
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هدنامرف ي .دننک  یم  مادختسا  رودزم  ناریا  لخاد  زا  یتح  دنا و  هدش  رقتسم  قارع  لخاد  رد  یسیوا  دبـشترا  و  هاشنامرک ، رادناتـسا 
يدادعت مادختسا  هب  نابزیلاپ  دبهپـس  ، 1357  / 12 خیرات 16 /  رد  هک  داد  شرازگ  جدننـس  رکـشل 28  یهدنامرف  هب  ناویرم  ناگداپ 

يا همان  یط   1357  / 12 خیرات 17 /  رد  جدننس  رکـشل 28  هدنامرف ي  هنیمز ، نیمه  رد  .درک  تردابم  ناویرم  هقطنم ي  رد  کیرچ 
رفن اب 800  كویب ، درگرس  و  یبویا ، هتسشنزاب ، گنهرـس  و  نابزیلاپ ، هتـسشنزاب ، دبهپـس  هک  درک  مالعا  شترا  لک  داتـس  تسایر  هب 

دارفا تیوقت  زا  سپ  دـنراد  میمـصت  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  ییاه  تیلاعف  قارع  روشک  یظافحتـسا  هزوح ي  یلاوح  ياـه  يداـبآ  رد 
 . (1) .دنهد ماجنا  یمالسا  یلعف  تموکح  هیلع  ار  یتامادقا  كاواس ، رصانع  یناریا و  ياه  یضاران  زا  هدافتسا  اب  دوخ 

شترا و تلود ، رایتخب ، نیب  طـبار  عقاو ، رد  ناـبزیلاپ  (2) و  .دـندرک دـییأت  قارع  رد  ار  رایتخب  روضح  ياه  شرازگ  یخرب  نینچمه 
قارع تلود  اب  ناریا  يزاسدازآ »  » هرابرد ي ات  تشاد  تیرومأم  رایتخب  فرط  زا  وا  .دوب  تارابختـسا )  ) قارع یتاـعالطا  تالیکـشت 

(4) .داد رارق  قارع  رایتخا  رد  ناریا  یماظن  زکارم  اهرادار و  اهورین ، زا  يداـیز  تاـعالطا  ناـبزیلاپ  نینچمه ،  (3) .دوش هرکاذم  دراو 
هکنیا زا  سپ  ؛(5)  دـنزاس هتفـشآ  ار  ناریا  عاـضوا  دارفا  نیا  رب  یکتم  اـت  دنتـشاد  يداـیز  يراودـیما  هک  یلاـح  نـیع  رد  اـه  یقارع 
روضح دنداد و  ناشن  شنکاو  دوخ  زا  دندرک ، رشتنم  قارع  رد  ار  یناریا  هتسباو  بالقنا و  دض  رـصانع  روضح  ربخ  ناریا  تاعوبطم 

قباس میژر  يرارف  لامع  رارقتـسا  ربخ  تاعالطا  همانزور ي  هب  يا  همان  یط  نارهت  رد  زین ، قارع  ترافـس  .دـندرک  بیذـکت  ار  اهنآ 
مه طباور و  يزاس  هریت  ار  رابخا  هنوگ  نیا  راشتنا  زا  فدـه  درک و  بیذـکت  تیعطاق  اب  قارع  ناریا و  ناـیم  يزرم  راون  رد  ار  ناریا 
رد یـسیوا  نابزیلاپ و  تیلاعف  هرابرد ي  تاعالطا  همانزور ي  ددـجم  شرازگ  اب   (6)! درک رکذ  قارع  ناریا و  تلم  ود  نایم  یـشیک 

هرادا ي نواعم  اب  تاقالم  رد  نارهت  رد  قارع  ترافسرادراک   (7)، قارع ناریا و  يزرم  قطانم 

203 ص :

.1357  / 12 رامشزور 17 /  ، 310 ص 311 -  ذخأم 3 ، . 649 - 1
ص 131. راهب 1376 ، نارهت ، باتک ، رشن  همجرت و  زکرم  یکیرات ، شترا  ایک ، .ب  . 650 - 2

.نامه . 651 - 3
ص 134. نامه ، . 652 - 4
ص 126. نامه ، . 653 - 5

.1357  / 12 رامشزور 16 /  ص 304 ، ذخأم 3 ، . 654 - 6
.1358  / 1 رامشزور 19 /  ، 608 ص 609 -  ذخأم 3 ، . 655 - 7
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رد نابزیلاپ  دبهپـس  دـنا  هدروآ  لمع  هب  یقارع  ياه  ماقم  هک  یتاـقیقحت  اـب  هک  درک  مـالعا  ناریا  هجراـخ  روما  ترازو  یـسایس  لوا 
ياـهدرک بناـج  زا  یـشروش  تاـیلمع  نآ ، رد  هک  دـشاب  یقطاـنمرد  هدربماـن  تسا  نکمم  : » تفگ لاـح  نیع  رد  يو  .تسین  قارع 

 . (1) !« تسا عالطا  یب  نآ  زا  قارع  تلود  هتبلا  هک  دراد  همادا  یقارع 

دنچ زا  يا  هدرتسگ  اتبـسن  تروص  هب  هک  دوب  قارع  تامادـقا  اه و  شـالت  زا  يرگید  شخب  ناریا ، لـخاد  زا  تاـعالطا  يروآ  عمج 
یم لابند  یجراخ ، ياهروشک  يرارف و  رـصانع  زا  تاـعالطا  يروآ  عمج  ناریا ، لـخاد  هب  یتاـعالطا  رـصانع  ذوفن  هلمج  زا  قیرط ،

بالقنا زا  سپ  هتشذگ و  میژر  رد  قارع  اب  ناریا  یتاعالطا  تیعضو  هسیاقم ي  رد  قارع ، یتاعالطا  رـصانع  زا  ییارماس ، قیفو  .دش 
يدارفا میظع و  هجدوب ي  يوق ، ناسانـشراک  اهنآ  .تشاد  يزراب  قوفت  ام  رب  ناریا  كاواس  هاش  تموکح  ناـمز  رد  : » تشاد راـهظا 

تارابختـسا هجدوب ي  هداس و  رایـسب  ام  تالیکـشت  لباقم ، رد  .دـندوب  هدـید  شزومآ  جراخ  رد  هک  دنتـشاد  رایتخا  رد  هدومزآراـک 
رد .دـش  بجوم  ناریا  رب  ار  قارع  یتاعالطا  قوفت  ناریا ، ياه  تخاس  ریز  هب  هدراو  هبرـض ي  هاـش ، طوقـس  زا  سپ  .دوب  مک  رایـسب 

يزوریپ لوا  ياه  هام  رد  اهنت  نیا  میبای و  تسد  میتشاد  زاین  نامیاه  هتساوخ  نیمأت  يارب  هک  یتاعالطا  عون  ره  هب  میتسناوت  ام  هجیتن ،
زا اهنآ ، .میریگب  تمدـخ  هب  تاعالطا  يروآ  عمج  يارب  ار  صاخـشا  زا  يدادـعت  میتسناوت  هاش ، میژر  طوقـس  زا  سپ  .دوب  بـالقنا 

تسد هب  ریسم  نیا  زاب  اه  یقارع  هک  یتاعالطا  مجح  .دندوب  هاش  میژر  هب  هتسباو  مهم  نارـسفا  زا  ییاوه و  يورین  ای  یـشترا  نایماظن 
یقارع هب  یکمک  هنوگ  چیه  يدوعس ، ناتسبرع  هلمج  زا  اهروشک ، زا  یخرب  زا  هلـصاو  تاعالطا  اهدعب  هک  دوب  هزادنا  نادب  دندروآ 

 . (2)« .درک یمن  اه 

رد هک  نانچ  دندوب ؛ ناریا  زا  تاعالطا  بسک  لابند  هب  مه  يوروش  یتاعالطا  سیورـس  اب  تاعالطا  هلدابم ي  تسـشن  رد  اه  یقارع 
اه سور  زا  ار  یتاعالطا  دش  رازگرب  وکسم  رد  هک  تشهبیدرا 1358  هم 1979 /  هام  رد  تسشن  نیمود 

204 ص :

.1358  / 1 رامشزور 30 /  ، 720 ص 721 -  ذخأم 3 ، . 656 - 1
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يوروش یتاعالطا  سیورس  قیرط 2  زا  یلو  تفرگن ؛ رارق  ناشرایتخا  رد  امـسر  ییارماس ، قیفو  ياعدا  هب  انب  هک  دندرک  تساوخرد 
رد دوب  هدـش  هیهت  قارع  هب  عجار  هلمج  زا  یتاعالطا ، ياه  شرازگ  زا  يرایـسب  زا  هک  يا  هژیو  ياه  ملیف  یـصخش ، لمع  راکتبا  اب  و 

 . (1) .دش هتشاذگ  قارع  رایتخا 

تاعالطا تساوخرد  ایس  نامزاس  ندرا و  تاعالطا  هرادا ي  زا  یتح  اه  یقارع  تسا  دقتعم  گنج  ثعب و  بزح  باتک  هدنـسیون ي 
ییارماس قیفو  هک  نانچ  .دوب  هدـننک  یـضار  دنمـشزرا و  رایـسب  اه  یقارع  يارب  هدـش ، يروآ  عمج  تاـعالطا  نیا   (2) .دندوب هدرک 

تاـعالطا میتـشاد  راـیتخا  رد  اـهنآ  یمزر  يدـنمناوت  ناریا و  ياـهورین  شرتـسگ  یگنوگچ  هب  عجار  هک  یتاـعالطا  : » تشاد راـهظا 
دوبن ناریا  یمزر  ناگی  چـیه  .دـندوب  بوخ  زین ، یتایلمع  ياهروحم  نیمز و  تیهام  هب  عجار  تاعالطا  .دوب  داـمتعا  لـباق  تسرد و 

 . (3)« .دننک ریگلفاغ  ار  ام  دوخ  یناهگان  روهظ  اب  دنتسناوت  یمن  اهنآ  بیترت  نیا  هب  میشاب  هتشادن  نآ  هب  عجار  یلبق  تاعالطا  ام  هک 

میمصت يارب  اه  یقارع  كاردا  لیلحت و  رد  املسم  هک  ار ، ناریا  یماظن  تیعضو  هدش  يروآ  عمج  تاعالطا  نیا  هیاپ ي  رب  ییارماس 
.دش فیعض  تدش  هب  نارا  یماظن  هینب ي  هاش ، میژر  ینوگنرس  زا  سپ  : » داد حیضوت  هنوگ  نیا  تشاد  شقن  ناریا  هرابرد ي  يریگ 

يارب ار  مزال  ییاناوت  هبرجت و  ناریا  ور  نیا  زا  دندوب و  هدـش  هتـسشنزاب  دوب ، یگنهرـس  زا  رتالاب  اهنآ  هجرد ي  هک  يدـشرا  نارـسفا 
تازیهجت اه و  کشوم  اهامیپاوه ، صوصخم  ياه  هنایار  بالقنا ، یپ  رد  .تشادـن  هراب  کـی  هب  مه  نآ  دوخ  ياـهورین  یهدـنامرف 

زا 450 شیب  اـب  ناـمز  نآ  رد  ناریا  .دـندش  بارخ  يداـیز  ياـهربرفن  اـه و  کـنات  اـهامیپاوه ، دـنداتفا و  راـک  زا  ...و  یکینورتـکلا 
نآ یعقاو  تردق  دودـح 25 % ناریا ، یگنج  ییاناوت  هکنیا  هصالخ  دزادرپب و  هلباقم  هب  تسناوت  یم  اـمیپاوه ، اب 172  اهنت  هدنگنج ،

 . (4)« .دوب

205 ص :

ص 142. ذخأم 80 ، . 658 - 1

ص 149. ذخأم 77 ، . 659 - 2
ص 63. ذخأم 80 ، . 660 - 3

.1377  / 1  / 26 ص 5 ، رصن ، هاگرارق  یهدنامرف  قارع ، ياهربخ  نتلوب  تایحلا ، اب  هبحاصم  رد  ییارماس  قیفو  . 661 - 4
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قارع راتفر  عضاوم و  رد  شخرچ 

ناریا اب  نآ  طباور  رد  هژیو  هب  قارع و  یجراخ  تسایـس  رد  یجیردـت  رییغت  هدـنهد ي  ناشن  هچرگا  قارع  يراـتفر  مئـالع  زا  یخرب 
رد تردـق  راتخاس  رد  ییاج  هباـج  دـیدج ، ریـسم  رد  لوحت  هطقن ي  .دوب  هتفرگن  دوخ  هب  یعطق  صخـشم و  یلکـش  زونه  یلو  دوب ؛

ماقم رد  مادص  زین  نیا  زا  شیپ  هتبلا ، .دوب  مادص  ندمآ  راک  يور  رکبلا و  نسح  فذح  اب  يزیرنوخ  نودـب  مارآ و  ياتدوک  اب  قارع 
ندـمآ راک  يور  اب  .درک  ءاـضما  يو  ار  ریازجلا  دادرارق 1975  یتـح  دوب و  قارع  رد  رثؤم  دـنمتردق و  يدرف  روهمج  سیئر  نواـعم 

.دش راکشآ  اهدعب  نآ  راثآ  هک  دش  زاغآ  يدیدج  دنور  مادص 

مادص داد و  افعتـسا  قارع ، روهمج  سیئر  رکبلا ، نسح  هتـشذگ  بش  هک  درک  مالعا  هسنارف  يرازگربخ  ، 1358  / 4 خیرات 25 /  رد 
زئاح هک  درک  هراشا  یلئاـسم  هب  نآ  رد  درک و  رداـص  يا  هیمـالعا  دوخ  تالیکـشت  هیلک ي  هب  زین ، ثعب  بزح   (1) .دش يو  نیشناج 

تسا زاس  تشونرس  يا  هلحرم  بزح ، قارع و  يارب  هدنیآ  ینونک و  هلحرم ي  : » تسا هدمآ  هیمالعا  نیا  زا  یشخب  رد  .تسا  تیمها 
 . (2)« .دشاب هتشاد  یلاعف  شقن  نآ  عطاق  يارجا  میمصت و  ذاختا  رد  هک  دراد  دنمتردق  يدرف  هب  زاین  و 

، رکبلا نسح  يافعتـسا  ربخ  راشتنا  فالخرب  دوب ، قارع  رد  دیدج  يدنور  يریگ  لکـش  فرعم  هکنیا  نمـض  ثعب  بزح  هیعالطا ي 
فدـه اب  قارع ، ثعب  بزح  نورد  رد  اه ، هیفـصت  دـنور  .تسا  هدـش  رانکرب  هدربمان  دـیدج  ياه  ترورـض  ربارب  هک  داد  یم  ناـشن 

اتدوک ماجنا  يارب  ماهتا  هناهب ي  هب  ثعب  بزح  ياضعا  زا  رفن  لاس 22  نامه  دادرم  رد  هک  نانچ  .دش  زاغآ  مادص  نافلاخم  شهاک 
.درک زاغآ  قارع  رد  نایعیـش  یبوکرـس  يارب  ار  یعیـسو  شالت  مادـص  نیا ، رب  هوالع   (3) .دندش موکحم  نادـنز  هب  رفن  و 33  مادعا 

يرانکرب دش  ببس  هنیمز  نیا  رد  قارع ، راتفر   (4) .داتسرف هاگتشادزاب  ار  رفن  رازه  نیدنچ  ریگتسد و  ار  يدایز  دادعت 

206 ص :

.88 ص 90 -  ذخأم 61 ، . 662 - 1
ص 141. ذخأم 77 ، . 663 - 2

، نارهت یللملا ، نیب  یـسایس  تاعلاطم  رتفد  قارع ، ناریا و  تافالتخا  ياه  هشیر  یخیراـت  یـسررب  ینادـلو ، يرفعجرغـصا  . 664 - 3
ص 505. ، 1367

ص 33. ذخأم 57 ، . 665 - 4
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درک مالعا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هلصافالب  هک  مادص ،  (1) .دوش ریسفت  تانایرج  نیا  اب  دروخرب  رد  فعض  لیلد  هب  رکبلا 
مالعا اب  دیـسر  تردـق  هب  هکنآ  زا  سپ  ؛(2)  دوش ردـص  ماـما  هب  لیدـبت  ردـص  دوش و  رارکت  قارع  رد  ناریا  هبرجت ي  مراذـگ  یمن 

(3)( قارع رد  ینیمخ  ماما  بالقنا  ریظن  یبالقنا  ییاـپرب  فدـه  اـب  ، ) ردـص رقابدـمحم  هللا  تیآ  يربهر  هب  نایعیـش  هئطوت ي  فشک 
.دناسر تداهش  هب  ار  ردص  هللا  تیآ  زین  ماجنارس  درک و  دیدشت  ار  نایعیش  بوکرس  تسایس 

.دش کیدزن  هسنارف  هب  يا  هزادنا  ات  تفرگ و  هلـصاف  يوروش  زا  قارع  ریازجلا ، دادرارق 1975  زا  سپ  اجیردت  یجراخ ، تسایس  رد 
یلبق ترارح  نآ  قارع  ثعب  هک  داد  ناشن  حوضو  هب  نوبیرتدلاره  اب  هبحاصم  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  لاس  کی  مادـص 

تـسینومک ناهج  یمامت  هکنیا  رگم  دـش  دـهاوخن  یـضار  يوروش  : » درک مالعا  هبحاـصم  نیا  رد  يو  .درادـن  يوروش  هب  تبـسن  ار 
شهاک هب 10 % زا 26 % ياه 1972 و1978  لاس  رد  كولب  نیا  زا  قارع  تادراو  قرـش و  كولب  اب  قارع  يداصتقا  طـباور  .دـنوش »
كولب ياهروشک  ماـمت  زا  نآ  تادراو  نازیم  ربارب  ود  زا  شیب  رـالد و  دراـیلیم   1 نـپاژ 6 /  زا  قارع  تادراو  لاس 1979  رد  .تفای 

رالد درایلیم  کی  مقر  هب  دوب ، قارع  يراجت  کیرـش  نیمود  هک  یبرغ ، ناملآ  زا  دادـغب  تادراو  نازیم  لاـس ، ناـمه  یط  .دوب  قرش 
تفرـشیپ و ترورـض  قارع و  يداصتقا  هعـسوت ي  يوگلا  ساسارب  يراـجت ، طـباور  رد  تهج  رییغت  نیا  یـساسا  تلع   (4) .دش غلاب 

هدوب رثؤم  اه  تسایس  رییغت  نیا  رد  زین  یـسایس  تاظحالم  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دش ؛ هداد  حیـضوت  برغ  يروانف  رب  هیکت  اب  هعـسوت 
.تسا

شخرچ زا  يربخ  ياه  هناسر  لیلحت  رد  یمهم  شقن  بزح  رـصانع  مادـعا  يریگتـسد و  قارع ، تسینومک  بزح  یبوکرـس  زا  سپ 
.دش رجنم  نیـشندرک  قطانم  هب  اه  تسینومک  یگدـنهانپ  هب  تسینومک  بزح  ياضعا  هب  قارع  راشف  .دوب  برغ  هب  يوروش  زا  قارع 

تسینومک بزح  ياضعا  زا  یکی  تاراهظا  ربارب 

207 ص :

.46 ص 47 -  ذخأم 57 ، . 666 - 1
، یسایس ياه  یـسررب  رتفد  تالاقم »، هعومجم  یللملا »، نیب  ماظن  یلیمحت و  گنج  یمالـسا ، بالقنا   » هلاقم اتکی ، نیـسح  . 667 - 2

.18 ص 19 -  راهب 1376 ،
، یللملا نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  همانهام ي  نتلوب  اکیرما ،» ياه  هاگدـید  یـسررب  قارع ، نارحب  ، » یماما یلعدـمحم  . 668 - 3

ص 5. هرامش ي 121 ، هام 1377 ، يد  رذآ و 
همجرت ي ، 1986 موس ، ناهج  همان ي  لصف  سراف ،» جیلخ  رد  دربن  دـیدجت   » هلاقم زمر ، یج  لکیام  سلاه و  سپ  تربار  . 669 - 4

لک داتـس  یـسایس  تنواعم  سراف ، جـیلخ  نارحب  یلیمحت و  گنج  همان ي  هژیو  ، 1364  / 11  / 21 یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ 
ص 54. رهم 1366 ، هاپس ،
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ناهیک هماـنزور ي  زا  یمازعا  راـگنربخ  هب  دارفا ، نیا  زا  یخرب  .دنتـسویپ  یقارع  درک  نایـشروش  هب  اـهنآ  زا  نت  زا 200  شیب  قارع ،
رد بزح  نـیا  تیلاـعف  زا  درک و  دراو  قارع  ياـه  تسینوـمک  هـب  ار  ییاـهراشف  دنفـسا 1357  نمهب و  رد  قارع  تلود  هـک  دـنتفگ 

هنیباک رد  نآ  ریزو  دراد و 2  تکرـش  قارع  تلود  رد  یمـسر  روط  هب  زونه  تسینومک  بزح  اما  دومن ؛ يریگولج  قارع  ياـهرهش 
 . (1) .دنتسه

رد نیـشندرک و  ياهرهـش  اهاتـسور و  يزاسدوبان  يارب  تلود  یـشم  طخ  زا  داقتنا  رد  قارع  تسینومک  بزح  دـیدج  عضاوم  هتبلا ،
هب تبـسن  قارع  تلود  شنکاو  رد  برغ ، هب  قارع  شیارگ  (2) و  ینیمخ هللا  تیآ  نیطسلف و  هلئـسم ي  لابق  رد  قارع  عضوم  لباقم ،

 . (3) .دوب رثؤم  اه  تسینومک 

مادص .تشاد  يا  هدرتسگ  باتزاب  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  يوروش  هیلع  رکبلا ، نسح  نواعم  مادص ، دیدش  يریگ  عضوم 
دـض رب  هک  یتروص  رد  وا ، یـسایس  گـنر  زا  رظن  فرـص  یبـنجا ، عوـن  ره  اـب  اـم  : » تفگ سرپدـتیانوی  يرازگربـخ  شرازگ  هب  اـنب 

هجنپ يدوعـس  ناتـسبرع  تفن  عباـنم  رب   (4) يوروـش دـهد  یمن  هزاـجا  قارع  : » دوزفا يو  .مـیگنج » یم  دـنک  ماـیق  برع  تیمکاـح 
 . (5)« .دنکفارد

208 ص :

.1357  / 12 رامشزور 23 /  ، 352 ص 353 -  ذخأم 3 ، . 670 - 1
يزوریپ کـیربت  نمـض  ینیمخ  ماـما  هب  یفارگلت  یط   1358  / 2 خـیرات 3 /  رد  قارع  تسینوـمک  بزح  يزکرم  هـتیمک  . 671 - 2

هباثم ي هب  میراد ، اهنآ  اب  يا  هناردارب  یخیرات و  یگیاسمه ، هطبار ي  هک  ار ، ناریا  مدرم  يزوریپ  ام  دـش : روآدای  یمالـسا  بـالقنا 
رد ناهج و  رـسارس  یقرتم  ياهورین  همه ي  هنایمرواخ و  ياه  قلخ  برع و  یلم  شخب  يدازآ  تضهن  دوخ و  قلخ  گرزب  يزوریپ 

(. ص 757 دیدج ، ماظن  شیادیپ   ) .مینک یم  یقلت  مسینویهص  عاجترا و  مسیلایرپما ، گرزب  تسکش  لاح ، نیع 
.نامه . 672 - 3

روشک : » تشون یلیلحت  یط  اه  سور  هیلع  قارع  يریگ  عضوم  هب  هجوت  اب  اکیرما ، نیـشیپ  روهمج  سیئر  نوسکین ، اهدـعب  . 673 - 4
؛ تسا ییاکیرما  دـض  قارع  يوردـنت  هقلطم و  میژر  هکنیا  اب  داد و  رارق  سراـف  جـیلخ  هقطنم ي  یـسایس  تیزم  تیولوا و  رد  قارع 
یـشم و طخ  رد  رظندیدجت  ناکما  هجیتن  رد  تسا و  هتـشادن  سراف  جیلخ  هقطنم ي  رد  ار  اه  سور  روضح  لمحت  هجو  چیه  هب  یلو 

(. ص 5 اکیرما ، ياه  هاگدید  یسررب  قارع ، نارحب  هلاقم ي   ) .دراد دوجو  روشک  نیا  هتشذگ  عضوم 
.1358  / 1 رامشزور 22 /  ص 638 ، ذخأم 3 ، . 674 - 5
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هیرشن بعشلا ، قیرط  همانزور ي  نتسب  قارع و  رد  اه  تسینومک  يزاس  بوکرس  هب  هراشا  اب  بلطم ، نیا  ریسفت  یط  سرپدتیشوسآ ،
زورب دوخ  زا  دحتم  تالایا  هب  تبسن  تیمهااب  اما  یئزج  یشور  رییغت  قارع  : » تشون تاعوبطم ، نوناق  زا  فلخت  ماهتا  هب  بزح ، نیا 

ییاـشگزاب مسارم  رد  تکرـش  يارب  قارع  رد  اـکیرما  عفاـنم  شخب  سیئر  زا  توعد  سرپدتیـشوسآ ، شرازگ  ربارب   (1)« .تساهداد
رد ناتـسدرک ، ینهیم  هیداحتا ي  لک  ریبد  ینابلاط ، لالج   (2) .دوب تارییغت  نیا  هلمج  زا  يزرواـشک  شخب  رد  یحالـصا  يا  هژورپ 

قیرط زا  دـهاوخ  یم  قارع  هک  تـشاد  راـهظا  یلیلحت  یط  قارع  عـضاوم  رییغت  هـب  هجوـت  اـب  تاـعالطا  هماـنزور ي  اـب  يا  هبحاـصم 
 . (3) .دوش کیدزن  اکیرما  هب  يدوعس  ناتسبرع 

روشک نایم 2  شنت  هب  داحتا  تدـحو و  يارب  شالت  زا  قارع  دـیدج  ياه  تسایـس  ریثأت  تحت  اجیردـت  زین ، هیروس  اب  قارع  طـباور 
هب قارع  يرازگربخ   1358  / 3 خیرات 30 /  رد  هک  نانچ  دوب ؛ تفرـشیپ  لاح  رد  قارع  هیروس و  تارکاذم  نیا ، زا  شیپ  .دش  لیدبت 

یتلود دنوش و  دحتم  مه  اب  دـنا  هتفرگ  میمـصت  هیروس  قارع و  هک  داد  شرازگ  قارع ، تاعالطا  ریزو  يدومح ، مساق  دعـس  زا  لقن 
قارع ناکـشزپ  ياکیدنـس  كرتشم  سالجا  رد  وا  تسیرگن  یم  دنور  نیا  هب  يرگید  رظنم  زا  مادص  یلو   (4) .دنهدب لیکشت  دحاو 
دنراد یمالسا  ریغ  يروحم  هک  ثعب  نوچمه  ییاه  هورگ  بازحا و  اب  یمالسا  دیدج  تکرح  ییورایور  رطخ  هنیمز ي  رد  هیروس  و 

نیا زا  شیپ  عقاورد ،  (5) .دیمان یکیتکات  یتدـحو  ار  نآ  درک و  دـیکأت  ثعب  بزح  تدحو 2  رب  تفگ و  نخـس  برع  ناهج  يارب 
مادص یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  یلو  دنتفریذپ ؛ یم  ریثأت  لیئارسا  بارعا و  تابـسانم  رب  مکاح  تاظحالم  زا  قارع  هیروس و  داحتا 

لیئارـسا هلئـسم ي  تسا و  هدروآ  شیپ  قارع  يارب  ار  یتادـیدهت  اه و  تصرف  دوخ ، دـیدج  تیعـضو  رد  ناریا  هک  دوب  رواب  نیا  رب 
اب داحتا  تیعـضو  نیا  رد  هجیتن ، رد  .دوش  یمن  بوسحم  قارع  هقطنم و  ياـهروشک  یللملا و  نیب  ياـه  تردـق  يارب  یتیولوا  رگید 

تیمها و هیروس 

209 ص :

.نامه . 675 - 1
.1358  / 1 رامشزور 21 /  ص 628 ، ذخأم 3 ، . 676 - 2

.1357  / 12 رامشزور 21 /  ، 332 ص 333 -  ذخأم 3 ، . 677 - 3
.89 ص 90 -  ذخأم 61 ، . 678 - 4

.نامه . 679 - 5
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تالوحت هب  تبسن  یتوافتم  شرگن  هک  ار ، قارع  ثعب  بزح  نورد  ياه  شیارگ  زا  یخرب  وا  تهج ، نیمه  هب  .درادن  ار  مزال  شزرا 
.دش جنشتم  هیروس  اب  قارع  طباور  المع  درک و  فذح  دنتشاد ، ناریا  اب  تابسانم  قارع و  هقطنم و 

ياجرب ناریا  اب  قارع  تابـسانم  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  قارع  راتفر  عضاوم و  رد  شخرچ  دـسر  یم  رظن  هب  تاحیـضوت ، نیا  هیاـپ ي  رب 
یخرب رظن  هـب  اـنب  (1) و  درک دـیدشت  ار  نارهت  دادـغب -  طباور  یتاـبث  یب  روهمج ، سیئر  ماـقم  رد  مادـص ، ندـمآ  راـک  يور  .داـهن 

اب گنج  زاغآ  هک  دوب  یمهم  ياه  ماگ  زا  یکی  داد  ماجنا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  مادص  هک  یتامادقا  هب  هجوت  اب  رما  نیا  نارگلیلحت 
باصتنا زا  دعب  ثداوح  رد  دیاب  ار  گنج  زاغآ  يارب  قارع  میمـصت  ياه  هشیر  دارفا  نیا  هدیقع ي  هب  .درک  ریذـپان  بانتجا  ار  ناریا 

دمحا : » تسا دـقتعم  ییارماس  قیفو  هطبار ، نیا  رد   (2) .درک وجو  تسج  لاس 1979  هیئوژ ي  رد  يروهمج  تسایر  ماقم  هب  مادـص 
يارجا اب  تفرگ  میمـصت  مادـص  دومن و  یگداتـسیا  گـنج )  ) هیرظن نیا  ربارب  رد  وا  .تشادـن  ییوجارجاـم  هب  یلیاـمت  رکبلا ، نسح 

 . (4)« .دنک یعطق  ار  رکبلا  نسح  يریگ  هرانک   (3)، تردق لاقتنا  شیامن 

نیمه هب  دوب  فداصم  ناتـسزوخ  رد  قارع  هناـبلط ي  هیزجت  ياـه  تکرح  تسکـش  اـب  لاس 1358  هامریت  رد  مادـص  تردـق  بسک 
اب گنج  تهج  رد  مادص  درکلمع  هزیگنا و  هرابرد ي  تایحلا  همانزور ي  اب  هبحاصم  رد  ییارماس  قیفو  لیلد 

210 ص :

ص 136. ذخأم 73 ، . 680 - 1
رغصا باتک  رد  لقن  ربتکا 1985 ؛ موس ، ناهج  همان ي  لصف  قارع ، ناریا و  گنج  رد  يژتارتسا  بهذـم و  ، » تاراـیدالک . 681 - 2

 - ص 505 نارهت 1367 ، یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  قارع ، ناریا و  فالتخا  ياه  هشیر  یخیرات  یسررب  ینادلو ، يرفعج 
.504

هب مادـص  یباـیتسد  زا  سپ  زور  اهنت 5  : » تسا هتـشون  قارع  رـصاعم  خـیرات  رد  يروتاتکید  تیاور  باـتک  رد  دیعـس  یلع  . 682 - 3
دلخلا رالات  رد  هیئوژ ي 1979   22 ، ) دش لیکشت  وا  تسایر  هب  هک  ثعب ، بزح  يا  هیحان  هداعلا ي  قوف  هسلج ي  رد  تردق ، دنـسم 
يربـهر ياروش  وزج  اـهنآ  زا  نت  هک 5  دندوب  هدش  ریگتـسد  يا  هدع  .دش  حیرـشت  يزادـنارب  يارب  دـیدج  هئطوت ي  فشک  دادـغب )

زا سپ  ار  رکبلا  نایفارطا  ناتـسود و  هیلک ي  مادص  دیدج ، دنور  رد  .دـش  مهتم  هئطوت  نیا  رد  تکراشم  هب  هیروس  دـندوب و  بالقنا 
، يرنه هزوـح ي  دازآ ، دادرهم  همجرت ي   ) .درک رقتـسم  ار  يدـیدج  مـیت  درک و  فذـح  تردـق  هنحـص ي  زا  رکبلا  نـسح  فذـح 

(. ص 223 ، 1373
ص 77. ذخأم 80 ، . 683 - 4
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لیدـعت هب  دـنک و  لطاب  ار  ریازجلا  دادرارق  ات  هدـش  مهارف  یبسانم  طیارـش  درک  یم  روصت  هاش  طوقـس  زا  سپ  وا  : » تسا هتفگ  ناریا 
ماـن اـب  یبرع  لقتـسم  روشک  ار  زاوـها  هقطنم ي  سپـس  دزادرپـب و  روـشک  نیا  هیزجت ي  ناریا و  رد  دـیدج  تلود  طوقـس  اـهزرم و 

يربهر رداک  مادص و  .دنک  همیمض  قارع  كاخ  هب  ار  هقطنم  نآ  دروخ  تسکش  فده  نیا  ققحت  رد  هچنانچ  دنک و  مالعا  زاوحالا 
 . (1)« .دندومن زاغآ  ار  ناریا  هیلع  گنج  هجیتن ، رد  دندرک و  هابتشا  روبزم  طیارش  یبایزرا  يارب  حیحص  یمیمصت  ذاختا  رد  قارع ،

صخشم ناریا  ربارب  رد  ار  قارع  دیدج  ياه  تسایـس  يا  هزادنا  ات  زین  ناریا ، لباقم  رد  قارع  فادها  دروم  رد  زیزع  قراط  تاراهظا 
رد قارع  نیاربانب  تسا ؛ برع  تدحو  رادفرط  تسیلانویسان و  یبزح  ثعب ، تسیلایسوس  بزح  : » تفگ ینانخـس  یط  يو  .درک  یم 
هک دوش  یم  طوبرم  شیاه  نیمزرس  رب  قارع  تیمکاح  عوضوم  هب  تسخن ، فده  .دنک  یم  يوریپ  ار  یلصا  فده  ود  ناریا  لباقم 

قارع تیمکاح  رما ، نیا  .دنا  هدـشن  هداد  سپزاب   1913 ياه 1975 -  لاس  یط  روشک  نایم 2  دـقعنم  ياهدادرارق  هیلک ي  ساسارب 
یتسیلانویـسان و هک  مود ، فده  .تسا  هدـشن  لامعا  هماندـهع ي 1975  داقعنا  زا  شیپ  ات  هک  دوش  یم  لـماش  زین  ار  برعلا  طـش  رب 
رد قارع  هزیگنا ي  تسا  نکمم  یلوصا  فدـه  ود  نیا  اـهنت  .دراد  یگتـسب  ناتـسبرع  ناتـسزوخ ] ] اـی زاوها  هقطنم ي  هب  تسا  یبرع 

 . (2)« .دنوش رجنم  زین  یگنج  هب  دراد  لامتحا  هک  دشاب  ناریا  اب  دروخرب  زاغآ 

ثعب بزح  یمـسر  همانزور  هروثلا ، .دوب  نآ  نیداینب  رییغت  فرعم  روشک ، نیا  دـیدج  تادـیدهت  ناریا و  هیلع  قارع  عضاوم  دـیدشت 
نیا .دـهد » ناشن  بارعا  هب  تبـسن  ار  دوخ  تین  نسح  اـت  دـهدب  سپ  ار  هریزج  دـیاب 3  ناریا  : » تشون لاس 1358  هاـمریت  رد  قارع ،

نارهت ياهرهش  رد  ناریا  ناربهر  هب  میدرک  ار  راک  نیا  لاس 1969  رد  هک  يروط  نامه  : » درک دیکأت  يزیمآدیدهت  نحل  اب  همانزور 
 . (3)« .دننکن يزاب  شتآ  اب  قارع ، اب  دوخ  طباور  رد  هک  مینک  یم  راطخا  مق  و 

211 ص :

ذخأم 97. . 684 - 1
، نارهت یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  یـسایس  خیرات  یتیالو ، ربکا  یلع  . 685 - 2

.53 ص 54 -  ، 1376
ص 19. گنج ،» عوقو  زا  لبق  ناریا  هیلع  قارع  یماظن  یسایس و  تاکرحت  هلاقم  ، » اتکی نیسح  . 686 - 3

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 452 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_211_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_211_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_211_3
http://www.ghaemiyeh.com


رب زکرمت  لـیلد  هب  ناـنچمه ، ناریا  هک  تفرگ  یم  تروص  یطیارـش  رد  ناریا  هیلع  قارع  ياـهراتفر  عـضاوم و  دـیدشت  نحل و  رییغت 
يور زا  سپ  هلـصافالب  لیلد ، نیمه  هب  .درک  یمن  يریگیپ  قارع  ربارب  رد  ار  يا  هدرتسگ  زکرمتم و  شالت  هنوگ  چیه  یلخاد ، لئاسم 
قارع ریفـس  هب   1358  / 2 رد 15 /  ناریا  زین ، نــیا  زا  شیپ   (1) .تفگ کیربت  يو  هب  یمایپ  یط  تقوم  تلود  مادـص ، ندـمآ  راـک 

تابسانم هعـسوت ي  يراوجمه ، نسح  اب  طباور  دوبهب  تادحرـس و  رد  تینما  همانلواقت ي  يارجا  ياه  هنیمز  رد  يراکمه  داهنـشیپ 
يروهمج مایا ، نیمه  رد   (2) .درک هئارا  ار  سراف  جـیلخ  رد  یتینما  ياه  ناوراک  مازعا  ینف و  ياه  يراکمه  يداصتقا و  یناگرزاب ،

يارب ار  غرمیـس  حرط  داتـسرف و  قارع  يارب  ار  دـیدج  يزرم  ياه  هشقن  ریازجلا ، هماندهع ي 1975  هب  دهعت  لیلد  هب  ناریا  یمالـسا 
هاگتسد هکنآ 2  زا  سپ   1358  / 7 خیرات 23 /  رد  یتح   (3) .درک داهنـشیپ  نیفرط  كاخ  هب  ناراـکبارخ  ذوفن  هنخر و  زا  يریگولج 

همانلواقت همیمض  هب  تشاددای  هرقف  یط 3  ناریا  دندرک ، زواجت  ناریا  كاخ  هب  تفن  هاچ  رفح  يارب  هقطنم  حیطست  روظنم  هب  رزودلب 
 . (4) .درک مالعا  قارع  ترافس  هب  ار  دوخ  ضارتعا  ینیمز ، زرم  ي 

ياه هتـساوخ  هرابرد  مادص  اب  هرکاذـم  تاقالم و  رد  اهدـهعتمریغ  شبنج  سنارفنک  رد  يدزی ، میهاربا  ناریا ، تقو  هجراخ ي  ریزو 
رتکد  (5) .دروآ لمع  هب  توعد  ناریا  زا  دـیدزاب  يارب  يو  زا  یتح  حرط و  ار  ییاه  شـسرپ  ناریا  ربارب  رد  روشک  نیا  راتفر  قارع و 

: تشاد راهظا  هنیمز  نیا  رد  هدنسیون  اب  یصاصتخا  يوگو  تفگ  رد  يدزی 

هک درک  حرطم  ار  هریزج   3 تاقالم ، رد  مادص   (6) .مدرک تاقالم  مادص  اب  ابوک  رد  »

212 ص :

ص 98. ذخأم 61 ، . 687 - 1
ص 39. ، 1368 نارهت ، لوا ، دلج  تمواقم ، هسامح  اوق ، لک  یهدنامرف  داتس  تاغیلبت  یگنهرف و  تنواعم  . 688 - 2

ص 6. ذخأم 79 ، . 689 - 3

ص 4. ذخأم 79 ، . 690 - 4
ص 51. ذخأم 122 ، . 691 - 5

تخادنا و مه  يور  ار  دوخ  ياپ  تشاد و  بل  رب  گرب  راگیس  هک  یلاح  رد  هسلج  نیا  رد  مادص  : » تفگ یم  يدزی  ياقآ  . 692 - 6
هجوت اب  : » دـش يروآدای  يدزی  ياقآ  هب  .میداد  ار  يو  خـساپ  هک  تفگ  یم  نخـس  ام  اب  هناربکتم  عضوم  زا  دوب  هداد  مل  لبم  يور  رب 

هنوگ نیمه  هک  دـیا  هتفگ  مادـص  هب  امـش  هک  هچنآ  دـیراد ، دـنت  ياهراعـش  ناریا و  عضاوم  زا  یخرب  هب  تبـسن  امـش  هک  يداقتنا  هب 
.درک دییأت  دادن و  یخساپ  ناشیا  هک  تسا »
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هلئسم یبرع ، هلئسم ي  ره  دیا ؟ هدناوخن  ار  بزح  همانمارم ي  امش  رگم  .میتسه  ثعب  بزح  ام  : » تفگ .درادن » یطبر  امش  هب  : » متفگ
تسا و هدش  لیکشت  تسا  لاس  فجن 1000  هزوح ي  یلو  هدش ؛ لیکـشت  تسا  لاس   50 ثعب ، بزح  : » متفگ نم  .تـسا » قارع  ي 

يارب یگدامآ  ام  متفگ  مدرک و  حرطم  ار  قارع  نایعیش  ثحب  سپس ، .تسا  ام  هلئسم ي  مالـسا  هلئـسم ي  ره  دیوگ  یم  ینیمخ  ماما 
 . (1) »؟ تسیک تسد  رد  تردق  تسین  مولعم  دیوگ و  یم  يزیچ  کی  سک  ره  ناریا  رد  : » تفگ مادص  .میراد » زیچ  همه 

زا سپ  دنک و  یم  تکرح  گنج  ریـسم  رد  ناریا  ربارب  رد  قارع  تکرح  هک  تشاد  تلالد  رما  نیا  رب  نئارق  دهاوش و  لاح ، نیع  رد 
قارع و فادها  هرابرد ي  تاعالطا  يروآ  عمج  هب  دنتـشاد ، ثداوح  دنور  زا  هک  یتشادرب  اب  اه ، ییاکیرما  مادص  ندمآ  راک  يور 

قارع یماظن  یگدامآ  هنیمز ي  رد  ار  یتاعالطا  دروم ، کی  رد  یتح  دـندرک و  مادـقا  قارع ، ربارب  رد  ناریا  ياه  هماـنرب  تاروصت و 
.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  يدعب  ثحابم  رد  هک  دنداد  رارق  تقوم  تلود  رایتخا  رد  ناریا  اب  گنج  يارب 

هقطنم ناریا و  رد  بالقنا  تاریثأت  زا  اکیرما  یبایزرا 

داقتنا ضرعم  رد  ار   (2) اکیرما ياه  تسایس  رابتعا و  عفانم ، هقطنم ، ناریا و  رد  بالقنا  يزوریپ  ياهدمایپ  راثآ و  زا  یـشان  هبرض ي 
.داد رارق  نیداینب  ياه  شلاچ  و 

213 ص :

.1378  / 8  / 3 هدنسیون ، اب  یصاصتخا  هبحاصم  يدزی ، میهاربا  . 693 - 1
رد میژر  رییغت  اما  هتفای ؛ شیازفا  ریخا  ياه  لاس  رد  ناهج  فانکا  فارطا و  رد  اـکیرما  ذوفن  : » تفگ هنیمز  نیا  رد  رتراـک  . 694 - 2

(. ص 534 ، 1358  / 1 رامشزور 11 /  دیدج ، ماظن  شیادیپ  « ) .تسا هدش  يو  تلود  یگدروخرس  ثعاب  ناریا 
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راـهظا هنیمز  نیا  رد  وا  .درک  رییغت  ناریا ، زا  رتراـک  تشگزاـب  (1) و  بالقنا تیعقاو  شریذـپ  زا  سپ  اکیرما  هیلوا ي  ياـه  تیولوا 
راـک روشک  نیا  اـب  هک  میا  هدوب  هداـمآ  هتـسویپ  دـشاب و  تاـبثاب  لقتـسم و  يروشک  ناریا  هک  تسه  هدوب و  نیا  اـم  فدـه  : » تشاد

يزیرنوـخ و همتاـخ ي  ناریا ، مـیقم  ياـه  ییاـکیرما  یتمالــس  هراـبرد ي  یمهم  ياـه  ینارگن  نوـنکا  مـه  اـم  : » دوزفا يو  .مـینک »
 . (2)« .میراد ناریا  روما  رد  یجراخ  هلخادم ي  زا  يریگولج 

: تشون ناریا  رد  اکیرما  ياه  تیولوا  ینارگن و  هرابرد ي  اکیرما ، هجراخ ي  روما  ریزو  سنو ، سوریاس  نینچمه 

دریگب و سامت  تقوم  تلود  اب  هک  دـش  غالبا  ناریا ) رد  اکیرما  ریفـس   ) ناویلوس هب  ییاهروتـسد  نمهب 1357   23 هیروف /  زور 12  »
هکنیا تسخن ، .تشاد  يروف  تیمها  ام  يارب  هلئسم   2 هلحرم ، نیا  رد  .دیامن  مالعا  تلود  نیا  اب  هطبار  يرارقرب  هب  ار  اکیرما  میمصت 

مییامن و يریگولج  اهنآ  رب  تسودریغ  ياهروشک  طلست  زا  مینک و  ظفح  ناریا  رد  ار  دوخ  یتاعالطا  یماظن و  ساسح  ياه  هاگتسد 
 . (3)« .مینک نیمأت  ناریا  رد  ار  ییاکیرما  عابتا  تمالس  تینما و  هکنیا  مود ،

رادراک شرازگ  رد  .دوب  اکیرما  هب  یفنم  یـشرگن  یـساسا و  یلوحت  رییغت و  فرعم  ناریا  یعامتجا  تیعـضو  دـنور  اـکیرما ، رظن  زا 
هرابرد ي ماـما  عضاوم  هنیمز ي  رد  يو  .تسا  هتفاـی  یفنم  یلوحت  هدـحتم ، تـالایا  هراـبرد ي  ناـیناریا  رظن  هک  تسا  هدـمآ  اـکیرما 
هچ اـت  ناریا  اـب  اـکیرما  ياهدـنویپ  هک  تسا  هدرک  فشک  ینیمخ  هللا  تیآ  هک  تسا  نیا  رما ، نیا  هدـمع  لـیالد  زا  : » تشون اـکیرما 

هب یمیمص  یتیهام  زا  اکیرما  ناریا و  تابسانم  هک  تسا  نشور  الماک  .تسا  قیمع  هزادنا 

214 ص :

يارب ناریا  مدرم  لیم  فالخرب  ار  هاش  میژر  میتسناوت  یم  هن  میتشاد و  لیم  هن  ام  دـیوگ : یم  ناریا  لئاسم  هرابرد ي  رتراک  . 695 - 1
(. ص 534 ، 1358  / 1 رامشزور 11 /  دیدج ، ماظن  شیادیپ   ) .دوب نیتسار  یبالقنا  ناریا  بالقنا  .مینک  ظفح  هشیمه 

.1357  / 12 رامشزور 13 /  ص 279 ، ذخأم 3 ، . 696 - 2
.1357  / 11 رامشزور 23 /  ص 92 ، ذخأم 3 ، . 697 - 3
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ياـه لیدـعت  دـننک و  ادـیپ  يدــیدج  موـهفم  لکــش و  اـهرازبا  هـک  تـسا  يرورــض  نیارباـنب  .تـسا  هدرک  رییغت  یمــسر  یتیهاـم 
دنیارب دـسرب و  لقادـح  هب  هقطنم  رد  اـجنیا و  رد  اـم  تسایـس  راـجنهان  ياـهرثا  اـت  دریگ  تروص  يرـالاس ) ناوـید   ) یکیتارکوروـب

 . (1)« .دسرب رثکادح  هب  ینونک  دودحم  لاوحا  عاضوا و  رد  ام  درکلمع 

یخرب رد  اه  تیـساسح  شهاک  يارب  نامز  نآ  رد  دوب و  اکیرما  نایز  هب  تالوحت  دنور  هک  دهد  یم  ناشن  اکیرما ، رادراک  حیـضوت 
یط روشک ، نآ  ترافـس  دـش  ببـس  اکیرما  هیلع  ماما  عضاوم  زا  یخرب  .دـش  یم  ماجنا  مزـال  بساـنم و  یتامادـقا  دـیاب  اـه  هنیمز  زا 

رد لیلد ، نیمه  هب   (2)« .دنک دوبان  ناریا  رد  ار  اکیرما  ياپدر  نیرخآ  دهاوخ  یم  هللا  تیآ  : » هک دنک  مالعا  نتگنـشاو ، هب  یـشرازگ 
ياه تاقالم  لمحت و  ربص و  رب  مومع  رد  ندـشن  رهاظ  هب  هیـصوت  نمـض  ییاکیرما ، دـض  وج  شیازفا  هب  هجوت  اـب  يرگید  شرازگ 

 . (3) .دش دیکأت  یناهنپ 

اهور هنایم  زا  تیامح  هب  هیـصوت  اهنآ و  راتفر  عضاوم و  رب  يراذگریثأت  تقوم و  تلود  اب  رتهب  طابترا  داجیا  يارب  اکیرما  يراودـیما 
ببس يرابدرب  ربص و  ذاختا  مومع و  رد  ندشن  رهاظ  اب  یعامتجا  یـسایس -  تاظحالم  تیاعر  وردنت و  یبالقنا و  ياهورین  ربارب  رد 

ربص تسایس  اکیرما  ترافس  فرصت  ات  بالقنا  یبالقنا  يزوریپ  ینامز  لصافدح  رد  ار  اکیرما  تسایـس  نارظنبحاص ، زا  یخرب  دش 
هک یتروص  رد  دـش  یم  هتـسیرگن  نظءوس  اب  اکیرما  ياه  تسایـس  هب  ناریا  رد  تسا  دـقتعم  نیبور  يراـب  .دـنیامن  ریـسفت  راـظتنا  و 
هب لمأت  دیدرت و  نودب  تعرس و  هب  رتراک  تموکح  دش  یم  هتفگ  نارهت  رد  هچنآ  فالخرب  : » دوب رگید  يا  هنوگ  هب  رتراک  تسایس 

یتسایس ذاختا  اب  دیـشوک  یم  اکیرما  سکعرب ، .دوبن  تردق  هب  وا  ندنادرگزاب  هشیدنا ي  رد  هجو  چیه  هب  داهن و  ندرگ  هاش  طوقس 
زا لقادح  دهاکب و  هتشذگ  میژر  طوقس  زا  هلـصاح  ياه  نایز  تاراسخ و  زا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دیدج  میژر  اب  هنایوج  یتشآ 

 . (4)« .دهد همادا  هقطنم  رد  يوروش  ذوفن  هعسوت ي  زا  يریگولج  تهج  رد  ناریا  اب  يراکمه  هب  کیژتارتسا  رظن 

215 ص :

.1358  / 2 رامشزور 1 /  ، 732 ص 733 -  ذخأم 3 ، . 698 - 1
.1358  / 1 رامشزور 29 /  ص 702 ، ذخأم 3 ، . 699 - 2

.نامه . 700 - 3
ص 181. ذخأم 20 ، . 701 - 4
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اهنآ روظنم  هرود ، نیا  رد  عقاورد ، .تشاد  هجوت  ناریا  هب  نانچمه  يوروش  دـیدهت  تیولوا  اب  درـس و  گنج  تالداعم  وریپ  اکیرما ،
.دوب ناریا  رد  يوروش  ذوفن  زا  يریگولج  ناریا ، لالقتسا  تابث و  هرابرد ي  تبحص  زا 

یتآ ياهزادـنا  مشچ  تالوحت و  دـنور  زا  یبایزرا  شرازگ و  هیهت ي  تاـعالطا و  يروآ  عمج  نمـض  هرود ، نیا  رد  اـه  ییاـکیرما 
تابـسانم تسا  رـضاح  اکیرما  هک  تشاد  راهظا  ناریا  رد  اکیرما  ریفـس  زین ، ساسا  نیا  رب  .دندوب  دوخ  عفانم  فادها و  یپ  رد  ناریا ،

اکیرما هجراخ ي  ترازو  يوگنخس   (1) .دراذگب دیدج  تلود  رایتخا  رد  ار  مزال  ياه  حالـس  دـنک و  ظفح  ناریا  اب  ار  دوخ  یماظن 
لیلحت  (2) .دـنوش هداتـسرف  روشک  نیا  هب  ییاکیرما  ییاـه  سانـشراک  اـت  تسا  ماـجنا  لاـح  رد  ناریا  اـب  یتارکاذـم  هک  درک  مـالعا 
اکیرما هجراخ ي  ترازو  يارب  يرـس  يدنب  هقبط  اب  هک  شرازگ ، نیا  رد  .تسا  تیمها  زئاح  ناریا  شترا  هرابرد ي  اکیرما  ترافس 

رد رگا  دنک و  مهارف  كاپ  دیدج و  نارسفا  زا  لکشتم  یمالسا و  یـشترا  ات  دنک  یم  شالت  تقوم  تلود  : » تسا هدمآ  هدش ، لاسرا 
هب شترا  هک  دراد  ناکما  دـنوش ؛ دـیماان  میژر  ياه  تسایـس  اه و  شترا  زا  یماظن  هبتریلاـع ي  نارـسفا  اـی  دروخب  تسکـش  رما  نیا 

 . (3)« .دنک روهظ  لقتسم  يداهن  تروص 

هتشون هنیمز  نیا  رد  یکـسنیژرب  .دش  یم  یبایزرا  روآ  نایز  هدرتسگ و  رایـسب  اکیرما  يارب  هقطنم ، حطـس  رد  هاش  طوقـس  ياهدمایپ 
دیوید پمک  حلص  هنیمز ي  رد  روشک  نیا  ریثأت  زا  رظن  فرص  .دیآ  یم  رامش  هب  رتراک  تلود  تسکش  نیرت  گرزب  ناریا  هک  تسا 

هدحتم و تالایا  يارب  يدربهار  هاگدید  زا  هاش  ینوگنرس  يوروش ، لابق  رد  راوتسا  یعـضوم  ذاختا  نیچ و  اب  طباور  يزاس  يداع  و 
ياه هیاپ  ناریا ، هعجاف ي  هک  تسا  هتـشون  يرگید  ياج  رد  يو   (4) .دوش یم  یقلت  زیمآ  هعجاف  رتراک  صخش  يارب  یـسایس  رظن  زا 

یم ظفح  يوروش  یلامتحا  ذوفن  زا  يرپس  دننامه  ار  سراف  جـیلخ  زیخ  تفن  یتایح  هقطنم ي  هک  دـیبوک  مه  رد  ار  يراوتـسا  نوتس 
دوجو هاش  طوقس  لامتحا  رگا  هک  تسا  دقتعم  يو  .درک 

216 ص :

.1357  / 12 رامشزور 2 /  ، 183 ص 184 -  ذخأم 3 ، . 702 - 1

.1358  / 1 رامشزور 19 /  ، 495 ص 496 -  ذخأم 3 ، . 703 - 2
.1358  / 2 رامشزور 5 /  ص 783 ، ذخأم 3 ، . 704 - 3

ص 496. ، 1379، رتفد نایقاس ، هیضرم  همجرت  لوصا ، تردق و  یکسنیژرب ، . 705 - 4

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 457 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_216_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_216_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_216_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_216_4
http://www.ghaemiyeh.com


یمن دنه ، سونایقا  دوخ ، یخیرات  فده  هب  فرطیب  هقطنم ي  نآ  هب  ضرعت  اب  اه  سور  دش و  یمن  ناتـسناغفا  دراو  يوروش  تشادن 
 . (1) .دندیسر

طلـسم یکیرـش  هب  رتشیب  یتاهج  زا  زین  ناریا  دوب و  هدش  یکتم  ناریا  هب  هقطنم  رد  شعفانم  يارب  اکیرما  تسا  دـقتعم  کیـس ، يرگ 
یماگنه اذل  دوب ؛ هاش  صخش  ناریا و  يارب  طقف  يژتارتسا ، نیا  : » تسا هتفگ  اکیرما ، تسایـس  زا  داقتنا  نمـض  يو ، .تشاد  تهابش 

رظن زا  نیا  دوش و  نیـشیپ  يژتارتسا  نیزگیاج  دناوتب  ات  تشادـن  دوجو  زین  يرگید  يژتارتسا   (2) .دندنام توهبم  همه  تفر  يو  هک 
 . (3)« .دوب هعجاف  هدحتم  تالایا 

یتایح عفانم  هدمآ و  دوجو  هب  هقطنم  رد  تردـق  نزاوت  رد  ریگمـشچ  يرییغت  : » دوب دـقتعم  زین  رگنیزلـش ، زمیج  اکیرما ، يژرنا  ریزو 
ببـس رطخ  ساسحا  نیا  .تسا و  هتفرگ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  تسا ، برغ  هب  هنایمرواخ  تفن  رودـص  زا  رت  مهم  رایـسب  هک  اـکیرما ،

، یکسنیژرب  (4)« .دـنک یـشیدنازاب  هنایمرواخ ، رد  اکیرما  ذوفن  تردـق و  شیاسرف  زا  يریگولج  يارب  رتراـک  تلود  هک  تسا  هدـش 
اکیرما و ناریا و  كرتشم  عفانم  هب  هراشا  نمـض  ناهج  ياه  شرازگ  اکیرما و  رابخا  هلجم ي  اب  هبحاـصم  رد  رتراـک ، یتینما  رواـشم 

يارب هدـحتم  تالایا  : » تشاد راـهظا  اـکیرما  يا  هقطنم  ياـه  تسایـس  هراـبرد ي  ناریا  تموکح  اـب  يراـکمه  يارب  اـکیرما  شـالت 
ربـهر فنژرب ، اـب  ینفلت  يا  هملاـکم  رد  زین ، رتراـک   (5)« .درک دـهاوخن  دـیدرت  روز  زا  هدافتـسا  رد  دوخ  یتایح  عفاـنم  زا  تظفاـحم 

، سرپدتیانوی شرازگ  هب   (6) .دنکن تلاخد  ناریا  یلخاد  ثداوح  رد  ات  داد  رادشه  يو  هب  قباس )  ) يوروش

217 ص :

ص 472. نامه ، . 706 - 1
اعدا هک  ییاهنآ  تفگ : دوب  هدـش  دراو  يو  هب  هاش  تاجن  يارب  وا  یفاکان  شالت  رب  ینبم  هک  یتاداقتنا  هب  خـساپ  رد  رتراک  . 707 - 2
.دـننک یم  هابتـشا  ناریا  تایعقاو  هرابرد ي  دـهد  رییغت  ار  ثداوح  ناـیرج  دوخ  میقتـسم  تلاـخد  اـب  تسناوت  یم  اـکیرما  دـننک  یم 

(. ص 183 دیدج ، ماظن  شیادیپ  )
 - ص 71 هرامش ي 16 ، ناتـسبات 1376 ، وگو ، تفگ  همان ي  لصف  ییوخروپ ، هجاوخ  نژیب  زا  وگو  تفگ  کیـس ، يرگ  . 708 - 3

.69
.1357  / 12 رامشزور 9 /  ، 247 ص 248 -  ذخأم 3 ، . 709 - 4
.1358  / 1 رامشزور 20 /  ، 618 ص 619 -  ذخأم 3 ، . 710 - 5

يوروش یلم  تینما  حلاصم  هیلع  یمادقا  ناریا  روما  رد  هلخادـم  : » درک مالعا  رتراک  یمیج  تاراهظا  هب  خـساپ  رد  فنژرب  . 711 - 6
یلخاد روما  رد  روشک و  نیا  تیمکاـح  قوقح  رد  تلاـخد  : » تفگ زین ، يوروش  تقو  هجراـخ ي  ریزو  وکیمورگ ، .دوش » یم  یقلت 

(. ص 184 ، 1357  / 12 رامشزور 2 /  دیدج ، ماظن  شیادیپ   ) .تسین زاجم  يا  هناهب  رذع و  چیه  تحت  نآ 

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 458 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_217_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_217_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_217_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_217_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_217_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_217_6
http://www.ghaemiyeh.com


رد میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  هلخادم ي  هک  دننک  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  دیاب  نارگید  فنژرب و  : » تفگ يرگید  يریگ  عضوم  رد  رتراک 
 . (1)« .دراذگ یم  یبولطمان  ریثأت  اهروشک ، نیا  اب  اکیرما  طباور  رد  دروآ و  یم  دوجو  هب  یمیخو  عضو  ناریا  ياه  یمارآان 

یـسررب هقطنم ، هب  دوخ  ياهورین  مازعا  اب  هقطنم  رد  تردـق  ألخ  ياهدـمایپ  زا  يریگولج  عاضوا و  لرتنک  روظنم  هب  اـه ، ییاـکیرما 
نت ود   (2)« .دراد یتایح  عفانم  سراف  جیلخ  رد  اکیرما   » هک درک  دیکأت  اکیرما ، تقو  عافد  ریزو  نوارب  دـلوراه  دـنداد و  ماجنا  ییاه 

عفانم زا  تسارح  يارب  تسا  هدامآ  اکیرما  دنتـشاد  راهظا  يا  هناگادـج  ینویزیولت  ياه  هبحاصم  رد  زین  رتراک  هنیباـک ي  ياـضعا  زا 
زا 10 رتمک   (3) .دوش لسوتم  یماظن  تردـق  هب  تسا ، هداتفا  رطخ  هب  ناریا  ياهدادـیور  رثا  رب  هک  سراـف ، جـیلخ  هقطنم ي  رد  دوخ 

بآ مزاع  نیپیلیف  ياه  بآ  زا  اکیرما ، متفه  ناگوان  هب  قلعتم  نشیلیتسناک ، ینت  ربامیپاوه 80000  وان  اهرظنراهظا ، نیا  زا  سپ  زور 
اکیرما ینارگن  هناشن ي  روتسد  نیا  : » تفگ اکیرما  تلود  هب  کیدزن  ياه  ماقم  زا  لقن  هب  سرپدتیشوسآ   (4) .دش سراف  جیلخ  ياه 
یگتسب ام  هب  هک  ییاهروشک  هب  اکیرما  ياه  شنکاو  نیا  : » تفگ مادقا  نیا  هب  هراشا  اب  زین ، یکـسنیژرب   (5)« .تسا هقطنم  عاضوا  زا 

روز هب  لسوت  رد  دـنک  اضتقا  اکیرما  یتایح  عفانم  رگا  هک  درک  تباث  نارگید  هب  داد و  يا  هزاـت  رطاـخ  ناـنیمطا  بلق و  توق  دـنراد 
هب هجوت  اب  ناریا ، رد  اکیرما  يربخ  ياه  هاگیاپ  فذح   (6)« .درک میهاوخن  گنرد 

218 ص :

.1358  / 12 رامشزور 1 /  ، 170 ص 171 -  ذخأم 3 ، . 712 - 1

.1357  / 12 رامشزور 7 /  ، 223 ص 224 -  ذخأم 3 ، . 713 - 2
.نامه . 714 - 3

داتس نالوئسم  اب  تاقالم  رد  هقطنم ، هب  اکیرما  وان  مازعا  هعیاش ي  وریپ  ناریا ، رد  قباس  يوروش  ترافس  یماظن  هتـسباو ي  . 715 - 4
ناگوان هچنانچ  .منک  مالعا  امسر  هک  مراد  تیرومأم  تسا و  هدرک  نارگن  ار  يوروش  تلود  مادقا  نیا  : » درک مالعا  شترا  كرتشم 

ره يوروش  داحتا  اذـل  داتفا و  دـهاوخ  هرطاخم  هب  يوروش  داحتا  یبونج  ياهزرم  تینما  دـنک ، هدایپ  ورین  ناریا  لـحاوس  رد  اـکیرما 
(. ص 128 ، 1357  / 11 رامشزور 25 /  دیدج ، ماظن  شیادیپ  « ) .درک دهاوخ  لامعا  دشاب ، مزال  هک  یمادقا 

.1357  / 12 رامشزور 16 /  ص 306 ، ذخأم 3 ، . 716 - 5
.1358  / 1 رامشزور 20 /  ، 618 ص 619 -  ذخأم 3 ، . 717 - 6
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ینارگن بجوم  کیژتارتسا ، ياه  حالـس  تیدودـحم  نامیپ  بوچراچ  رد  يوروش  یکـشوم  ياه  تیلاعف  لرتنک  رد  اهنآ  تیرومأم 
قارتسا لرتنک و  ياه  هاگتـسیا  نداد  تسد  زا  تباب  زا  اکیرما  نایز  : » تفگ ایـس ، نامزاس  تقو  سیئر  رنرت ، یتح  دـش و  روشک  نیا 

هدرک مک  یکیژتارتـسا  ياـه  حالـس  نازیم  شهاـک  يارجا  هب  تبـسن  ار  اـکیرما  داـمتعا  هـک  تـسا  داـیز  يدـح  هـب  ناریا  رد  عـمس 
یم لوـط  هب  لاـس  اـی 6   5 ناریا ، رد  اـکیرما  یکینورتـکلا  ياـه  تـسپ  نادــقف  ناربـج  : » تـفگ زین ، اـکیرما  عاـفد  ریزو   (1)« .تسا
راـک هـب  یتاـعالطا  ياـهزاین  يارب  ار  دوـخ   2 وـی -  یـسوساج  ياـهامیپاوه  اـت  درک  شـالت  اـکیرما  لـئاسم ، نـیا  وریپ   (2)« .دماجنا

 . (4) .درک دهاوخ  مازعا  ناتسبرع  هب  ار  سکاوآ  هدنرپ ي  رادار  هک 2  درک  مالعا  زین ، هقطنم  حطس  رد  (3) و  .دریگ

یلاکیدار ياه  تسایس  لیلد  هب  هک  قارع  نیا ، زا  شیپ  .تشاد  رظن  قارع  ناریا و  تابـسانم  هب  يا ، هقطنم  تالداعم  لیلد  هب  اکیرما ،
سپ .دوب  هدش  راهم  هاش  ماظن  مرها  اب  دوب  برغ  اکیرما و  ینارگن  أشنم  يوروش  اب  یتسود  نامیپ  هقطنم و  ياهدادخر  هب  تبسن  دوخ 

.دندرک یم  يریگ  یپ  نانچمه  ار  روشک  تابسانم 2  دنور  اه  ییاکیرما  قارع ، دوس  هب  هنزاوم  رییغت  هاش و  طوقس  زا 

يارب قارع  ششوک  (5) و  طباور نیا  دوکر  رب  دیکأت  هیروس و  اب  قارع  تابـسانم  لیلحت  نمـض  اکیرما ، ترافـس  دانـسا  زا  یکی  رد 
روما ریزو  : » تسا هدـش  هتـشون  اهدـهعتمریغ  سنارفنک  رد  مادـص  اب  ناریا  هجراخ ي  ریزو  تاـقالم  هب  هراـشا  اـب   (6)، بارعا يربهر 

ناتـسزوخ و بارعا  تالکـشم  ات  تسا  رادـید  نیا  قاتـشم  ناریا  .دـیایب  نارهت  هب  ات  درک  توعد  نیـسح  مادـص  زا  ناریا  هجراخ ي 
هک دسر  یم  رظن  هب  اما  تسا ؛ قارع  رد  یعیـش  یبالقنا  بلاط  الامتحا  ینیمخ  ماما )  ) هک تسا  نیا  رب  ام  ضرف  ...دنک  لح  ار  اهدرک 

 . (7)« .دنتسین لیام  یتیعقوم  نینچ  رد  تلاخد  هب  دنراد و  رظن  نآ  یلمع  هبنج ي  هب  رتشیب  يدزی  ناگرزاب و 

اه ییاکیرما  لاس 1358 ، ناتسبات  رد  قارع  ناریا و  تاشقانم  دیدشت  زا  سپ 

219 ص :

.1358  / 1 رامشزور 24 /  ص 655 ، ذخأم 3 ، . 718 - 1

.1358  / 1 رامشزور 28 /  ص 691 ، ذخأم 3 ، . 719 - 2

.1358  / 1 رامشزور 27 /  ص 676 ، ذخأم 3 ، . 720 - 3
.1357  / 12 رامشزور 19 /  ، 321 ص 322 -  ذخأم 3 ، . 721 - 4

ص 47. ، 1358  / 6  / 21 هرامش ي 3 ، دنس  سدق ، نارگلاغشا  یماح  اکیرما  هرامش ي 19 ، یسوساج ، هنال ي  دانسا  . 722 - 5
ص 48. نامه ، . 723 - 6

.48 ص 49 -  نامه ، . 724 - 7
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ناریا ایآ  هک  دوب  بلطم  نیا  هب  اهنآ  هجوت  هدمع ي  .دـنتخادرپ  قارع  ربارب  رد  ناریا  شنکاو  یبایزرا  يارب  تاعالطا  يروآ  عمج  هب 
کی زا  لقن  هب  ایـس  کی  هرامـش ي  دنـس  ربارب  هن ؟ ای  درک  دـهاوخ  لمع  گنج  عوقو  ربارب  رد  بـالقنا  زا  لـبق  ياـه  حرط  ساـسارب 

هرابرد ي ار  تایئزج  رثکادح  میدنم  هقالع  ام  : » تسا هدمآ  دـش ، هتـسشنزاب  ادـعب  هک  يزاریـش  دـیمح  مان  هب  ییاوه ، يورین  پیترس 
ربتعم زونه  هاش  نامز  رد  هدـش  هیهت  یگنج  ياه  حرط  مامت  هک  میرواـب  نیا  رب  مینک و  تفاـیرد  قارع  هیلع  ناریا  یگنج  ياـه  حرط 

زا الامتحا  اه  یقارع  .دنوش  نایب  قارع  هلمح ي  ربارب  رد  عافد  يارب  ناریا  ياه  حرط  امتح  هک  تسا  هدش  دـیکأت  سپـس   (1)« .دنتسه
 . ؟(2) دوب دهاوخ  هنوگچ  نآ  ياه  هلمح  دض  ناریا و  عافد  درک ؟ دنهاوخ  هلمح  یتازیهجت  هچ  اب  اجک و 

هب ینیمز  يورین  گنهرـس  شخبماک ، مشاه  مان  هب  يدرف  قارع ، ناریا و  نایم  یماظن  يریگرد  لامتحا  اب  فده و  نیمه  يارجا  وریپ 
رظندروم درف  هک  یتاعالطا  هنوگره  : » دوش هتفرگ  تاعالطا  عبنم  نیا  زا  ات  دش  هتـساوخ  نارهت  رد  ایـس  زا  .دش  مادختـسا  عبنم  ناونع 

درف نیا  رگا  دیهاوخب و  قیقد  تاصخشم  افطل  ...دنک  مهارف  اه  یقارع  زا  اه  یناریا  یقلت  هرابرد ي  ای  قارع  حلسم  ياهورین  زا  دناوتب 
 . (3)« .دنا هدیسر  اه  یقارع  زا  یبایزرا  قیقحت و  نیا  هب  ارچ  هنوگچ و  اه  یناریا  هک  دینک  يواکجنک  درک  هئارا  ار  نایناریا  یقلت 

ربارب راک ، نیا  لیلد  .دـنک  هئارا  تقوم  تلود  هب  ار  تاـعالطا  زا  یـشخب  تاـعالطا ، يروآ  عمج  نمـض  اـت  درک  یم  شـالت  اـکیرما 
رد تابث  هب  يدایز  هجوت  اکیرما  هک  دـبایرد  تقوم  تلود  ات  دوب  نآ  اـکیرما  ترافـس  زا  هدـمآ  تسد  هب  دانـسا  زا  یکی  تاجردـنم 

 . (4) .دراد سراف  جیلخ  هقطنم ي 

فرصت زا  لبق  زور  دنچ  نارهت  رد  ایس  هاگتسیا  سیئر  ویک ، جروج  هک  نانچ  .درک  يرایسب  ياه  شالت  اکیرما  بوچراچ ، نیمه  رد 
، يدزی میهاربا  رتکد  تقوم ، تلود  هجراخ ي  ریزو  اب  تاقالم  رد  نارهت  هب  تشگزاب  زا  سپ  اکیرما و  ترافس 

220 ص :

.1358  / 6  / 10 ص 3 ، يزادنارب ، مهوت  دلج 68 ، یسوساج ، هنال ي  دانسا  . 725 - 1
.3 ص 4 -  نامه ، . 726 - 2

.1358  / 6  / 15 ، 75 ص 76 -  نامه ، . 727 - 3
ص 82. نئوژ 1979 ،  19 نتگنشاو ، رد  اکیرما  هجراخ  ترازو  هب  اراکنآ  رد  اکیرما  ترافس  زا  ص 176 ، ذخأم 14 ، . 728 - 4
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یم هراب  نیا  رد  يدزی  رتکد  .دـهد  یم  يو  هب  گنج  يارب  روشک  نآ  یگدامآ  ورین و  لاـقتنا  لـقن و  رب  ینبم  قارع  زا  ار  یتاـعالطا 
: دیوگ

زا ورین  لاقتنا  لاح  رد  قارع  هک  دـهد  یم  ناشن  ام  يا  هراوهام  دانـسا  دـنتفگ  یکی ، .دـنداد  ام  هب  تاعالطا  يرـس  ود  اه  ییاکیرما  »
لقن و هرابرد ي  .دوبن  حیحـص  هک  دـنداد  یتاـعالطا  ناتـسنمکرت  زاـگ  عباـنم  دروم  رد  هکنیا  رگید ، تسا و  ناریا  زرم  هب  ندرا  زرم 

هتفرگ یماظن  شیارآ  قارع  میدید  میدرک و  مادـقا  يرادربملیف  هناهب ي  هب  رتپوکیله  اب  زاوها  يامیـس  ادـص و  قیرط  زا  قارع  لاقتنا 
 . (1)« .تسا

یتسب نب  اب  ات  تسا  ناریا  ربارب  رد  يراوشد  ياه  هار  نییعت  لاـح  رد  قارع  هک  داد  یم  ناـشن  یقارع  ياـه  ماـقم  تاراـهظا  زا  یخرب 
خیرات رد  راهنلا  همانزور  اب  يا  هبحاصم  یط  توریب  رد  قارع  ریفـس  هنومن ، ناونع  هب  .دزاس  مهارف  ار  یماظن  مادقا  هنیمز ي  یـسایس ،

: تسناد طونم  ریز  طورش  شریذپ  هب  ار  قارع  ناریا و  طباور  دوبهب  اکیرما ، ترافس  فرصت  زا  لبق  زور  کی  لاس 1358 ، نابآ   12

.روشک نیب 2  ریازجلا  هماندهع ي 1975  رد  رظندیدجت  فلا :

.ناریا رد  برع  چولب و  درک و  ياه  تیلقا  هب  يراتخمدوخ  ياطعا  ب :

 . (2) .یسوموبا کچوک و  گرزب و  بنت  ریازج  زا  ناریا  یماظن  ياهورین  جورخ  ج :

راتخاس تالوحت  ناتـسزوخ و  هیزجت ي  زا  قارع  يدیماان  زا  سپ  قارع  ناریا و  تابـسانم  دنور  هک  تفگ  ناوت  یم  حیـضوت ، نیا  اب 
ار تاعالطا  نیمه  زین  اه  ییاکیرما  دروخ و  یم  قوس  گنج  یماظن و  يریگرد  تمس  هب  مادص ، ندمآ  راک  يور  اب  قارع  یـسایس 

.دنداد لاقتنا  تقوم  تلود  هب  ناریا  رد  ایس  هاگتسیا  قیرط  زا 

221 ص :

.1378  / 8  / 3 هدنسیون ، اب  یصاصتخا  هبحاصم ي  يدزی ، میهاربا  . 729 - 1
ص 5. ذخأم 79 ، . 730 - 2
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اکیرما ترافس  ریخست  ياهدمایپ  ریثأت و 

اکیرما ترافـس  رگا  هک  دـنراد  هدـیقع  يرایـسب  هک  تسا  هدـش  ماجنا  هظحالم  نیا  اب  اـکیرما  ترافـس  فرـصت  ياهدـمایپ  یـسررب 
تـالوحت داـعبا  اریز  تسا  هبناـج  کـی  یـشرگن  عقاورد  هیرظن ، نیا  .تفرگ  یمن  تروـص  قارع  ناریا و  گـنج  دـش  یمن  فرـصت 

هتفرگ هدیدان  تموصخ ، هب  تیامح  يژتارتسا  زا  بالقنا  زا  سپ  اکیرما  ياه  تسایس  رییغت  همه  زا  رت  مهم  هاش و  طوقـس  زا  لصاح 
.تسا هدش 

يا هدرتسگ  ياهدمایپ  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  حطس  رد  و  تدم ، نایم  تدم و  هاتوک  تروص  هب  اکیرما  ترافس  فرـصت  هثداح ي 
.دنریگ یم  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  نآ  داعبا  نانچمه  هک  داهن  ياج  رب 

.دش دیوید  پمک  حلـص  دادرارق  لیمکت  زا  عنام  نارحب  نیا  اب  رتراک  یمیج  ینهذ  تیلوغـشم  دـش و  ریقحت  هثداح  نیا  رثا  رب  اکیرما 
هدـننک نارگن  روشک  نیا  يارب  اکیرما  عفانم  رب  نآ  ياه  باتزاب  يوروش و  شترا  ياهورین  طسوت  ناتـسناغفا  لاغـشا  لاـح ، نیع  رد 
دنناوتب دـنوش و  قیوشت  ریـسم  نیا  رد  نانآ  دـشاب و  ییاهن  تیقفوم  اب  هارمه  اه  سور  زواـجت  رگا  : » تفگ هنیمز  نیا  رد  رتراـک  .دوب 

کـیژتارتسا و تاـبث  هنزاوم ي  دـنهدب ؛ شرتسگ  راوجمه  ياـهروشک  رب  ار  دوخ  لرتنک  دـننک و  ظـفح  ناتـسناغفا  رب  ار  دوخ  قوفت 
ناتـسود نادحتم و  هدـحتم ، تالایا  اصوصخ  اهروشک ، هیلک ي  تینما  هیور ، نیا  .دـش  دـهاوخ  لوحتم  ناهج  یمامت  زیمآ  تملاسم 

 . (1)« .درک دهاوخ  دیدهت  ار  ام ،

: تشون هراب  نیا  رد  زین  ناتسناغفا ، رد  هنایمرواخ  لئاسم  سانشراک  يور ، رویلوا 

تاـعزانم و بیترت  نیدـب  .دوب  يوروش  يروتارپـما  يارب  کـیژتارتسا  یـشهج  هلزنم ي  هب  لاس 1979  ربماـسد  رد  يوروش  مجاـهت  »
رب مکاح  قطنم  طبار 2  هقلح ي  ناتسناغفا  گنج  .دش  لیدبت  برغ  قرـش و  طباور  رد  کیژتارتسا  تالوقم  هب  يا  هقطنم  ياه  شنت 

 . (2)« .يا هقطنم  ضراعتم  ياه  تردق  نیب  هدننکش  هنزاوم ي  برغ و  قرش و  ییورایور  .دوب  هطبار  عون   2

222 ص :

ص 234. ، 1370 نارهت ، ریفس ، رشن  یچ ، هشیش  یفطصم  همجرت ي  یللملا ، نیب  تسایس  رد  يزاب  دعاوق  نهوک ، دنومیر  . 731 - 1
هناـخریبد ي عاـفد ، زواـجت  ياـه  هبنج  یـسانشزاب  سراـف ،» جـیلخ  ناتـسناغفا و  يوروـش ، ریهاـمج  داـحتا  ، » يور روـیلوا  . 732 - 2

.283 ص 284 -  لوا ، دلج  ، 1368 نارهت ، عافد ، زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک 
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شلاچ راچد  درس  گنج  نارود  رد  دوخ  بیقر  ربارب  رد  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  تالداعم  حطس  رد  اکیرما  ناتسناغفا ، لاغشا  زا  دعب 
ایـسآ یبرغ  بوـنج  سراـف و  جـیلخ  هـقطنم ي  رد  داد و  لیکـشت  ار  عیرـس  شنکاو  ياـهورین  لـیلد ، نـیمه  هـب  .دـش  یـساسا  ياـه 

يا هقطنم  یهدـنامرف  ياهداتـس  ریاـس  درکلمع  هطیح ي  زا  هقطنم  نیا  رد  نارحب  تیلوئـسم  اـت  دروآ  دوـجو  هـب  يزکرم  یهدـنامرف 
اکیرما ربارب  رد  دوخ  شور  رد  ناریا  دـندوب  راودـیما  اه  ییاـکیرما   (1) .دوش هدیـشک  نوریب  اپورا  سلطا و  سونایقا  مارآ ، سوناـیقا 

تینما و هک  ار  يرطخ  نونکا  ناریا  ناربـهر  نم  هدـیقع ي  هب  : » تفگ ینویزیولت  يا  هبحاـصم  رد  رتراـک  یتـح   (2) .دنک رظندیدجت 
اهنآ حالص  هب   (3) یللملا نیب  ياوزنا  همادا  هک  دنهد  یم  صیخـشت  دننک و  یم  ساسحا  یبوخ  هب  دنک  یم  دـیدهت  ار  اهنآ  لالقتـسا 

 . (4)« .تسین

لالقتـسا و يارب  یعقاو  رطخ  هـک  دـنناد  یم  اـه  یناریا  : » تـفگ لاـنروژ  تیرتـسا  لاو  هماـنزور ي  اـب  هبحاـصم  رد  زین ، یکـسنیژرب 
 . (5)« .اکیرما دننام  یتسدرود  روشک  يوس  زا  هن  تسا  لامش  فرط  زا  اهنآ  یضرا  تیمامت 

مهارف زین  ار  يوروـش  اـب  ناریا  طـباور  یگریت  ياـه  هنیمز  هکلب  درکن  فرطرب  ار  اـکیرما  ناریا و  ناـیم  جنـشت  اـهنت  هـن  هثداـح ، نـیا 
ربارب رد  ار  ناریا  یجراخ  تسایس  اکیرما ، ترافس  فرصت  رانک  رد  ناتسناغفا  لاغـشا  ربارب  رد  ناریا  يریگ  عضوم  عقاورد ، .تخاس 

ياه هورگ  یتح  مکاح و  یـسایس  ناگبخن  نایم  رد  زورما  ات  نآ  ریثأت  تخاس و  راکـشآ  ار  نآ  تیهاـم  داد و  رارق  يدـیدج  نومزآ 
هدش رجنم  اکیرما  ناریا و  طباور  یگتخیـسگ  مه  زا  هب  اکیرما  ترافـس  فرـصت   (6) .دراد جاور  ناریا  یـسایس  یگنهرف -  یلومعم 

(7) و .دوب

223 ص :

،1372 تاعالطا ، تاراشتنا  ینارهت ، رومان  دنمـشوه  این و  يداهرف  دـیمح  همجرت ي  ارحـص ، رد  هقعاص  لو ، کـلب  زمیج  . 733 - 1
ص 60.

ص 214. ذخأم 20 ، . 734 - 2
یلخاد تالوحت  رد  قرغ  نانچنآ  ناریا  تلود  قارع ، ناریا و  دـحتم ، للم  نامزاس  باتک : رد  مویهر  نورماک  هتـشون ي  هب  . 735 - 3
بالقنا يریگ  تهج  رد  یلخاد  عاضوا  هدـننک ي  نییعت  شقن  رب  يدـییأت  رتشیب  هیبنت و  کی  رتمک  ار  اوزنا  هک  دوب  یمالـسا  بالقنا 

(. ص 50  ) .درک یم  دادملق 
ص 216. ذخأم 20 ، . 736 - 4

هیوناژ 1980. خیرات 15  رد  هبحاصم  ص 215 ، ذخأم 20 ، . 737 - 5
ص 62. ذخأم 71 ، . 738 - 6

تاراشتنا باتک ،) یسیلگنا  راتـساریو  ، ) دیر .يادرف  هتـشون  راتفگ  شیپ  جاهتبا ، ابیرف  همجرت ي  ریخـست ، راکتبا ، هموصعم  . 739 - 7
ص 19. ، 1379 تاعالطا ،
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لیلد نیمه  هب   (2)، تخاس هجاوم  تسب  نب  اب   (1) يراجت یسایس و  یماظن ، ياهدنویپ  شیازفا  هنیمز ي  رد  ار  اکیرما  ياه  شـشوک 
يزاسدازآ ناریا و  اـب  دوخ  هطبار ي  ددـجم  يزاـسزاب  رد  ناتـسناغفا  هب  يوروش  زواـجت  زا  يریگ  هرهب  اـب  دنتـسناوتن  اـه  ییاـکیرما 

تضهن مامت  زا  ناریا  تیامح  یگدامآ  مالعا  هب  نافعـضتسم  زا  تیامح  هب  ناریا  دهعت  نیا ، رب  هوالع  .دنوش  قفوم  ناشیاه  ناگورگ 
 . (3) .دش رجنم  ناهج  رسارس  رد  شخبیدازآ  ياه 

رد نیبور  يراب  .دوب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  تیبثت  دنور  روشک ، لخاد  رد  اکیرما  ناریا و  ییورایور  شرتسگ  ياهدـمایپ  هلمج  زا 
میژر عفن  هب  یلخاد  رظن  زا  یللملا ، نیب  حطـس  رد  نآ  یفنم  جیاتن  همه ي  اب  يریگ  ناگورگ  هصالخ  روط  هب  : » تسا هتفگ  هنیمز  نیا 

 . (5)« .دمآرد ناریا  یمالسا  يروهمج  لالقتسا  تردق و  رهظم  لبمس و  تروص  هب  اکیرما  اب  تفلاخم  (4) و  دش مامت 

ترافس رگا  اذل  تسا ؛ یمالـسا  بالقنا  هیلع  اه  همانرب  اکیرما  ياه  شالت  زکرمت  يانعم  هب  هاش  شریذپ  دش  یم  روصت  هکنیا  هب  رظن 
هب تفرگ و  رارق  هثداح  نیا  ریثأت  تحت  روشک  هناگود ي  راتخاس   (6) .تشادن دوجو  بالقنا  ظفح  ناکما  دش  یمن  فرصت  اکیرما 

زکرمت يارب  مدرم  رد  يا  هزاـت  ناـجیه  روـش و  (7) و  دـش جراخ  ور  هنایم  لاربیل و  رـصانع  تسد  زا  تردـق  نیبور  يراـب  هتـشون ي 
 . (8) .دمآ دوجو  هب  یبالقنا  دض  رصانع  هیلع  هزرابم 

224 ص :

زا اکیرما  زیمآ  تیامح  ياه  تسایـس  لیلد  هب  بالقنا ، زا  سپ  اکیرما  ناریا و  طباور  هک  تسا  دـقتعم  يداـمادریم  نسحم  . 740 - 1
 / 9  / 5 يرهـشمه ، همانزور  اب  هبحاصم   ) .دـش رجنم  اـکیرما  ترافـس  لاغـشا  هب  هنامـصخ  ياـضف  نیمه  دوب و  زیمآ  تموصخ  هاـش 

(. ص 23 ، 1381
،1375 نارهت ، یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  یهاوگ ، میحرلادـبع  همجرت ي  ناریا ، بالقنا  ياـه  هشیر  يدـک ، .رآ  یکین ، . 741 - 2

ص 444.
 / 11  / 15 ص 259 ، دلج 11 ، ینیمخ ،) ماما  ياهدومنهر   ) رون هفیحـص ي  یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  . 742 - 3

.1358
ناریا يارب  یتبثم  اعقاو  زیچ  چیه  يریگ  ناگورگ  هثداح ي  هک  تفگ  يدازآ  ویدار  اب  هبحاصم  رد  يدـمحاریما  گنـشوه  . 743 - 4
دحاو یـسایس  تنواـعم  هناـگیب ، ياـه  هناـسر  نتلوب   ) .درک فـقوتم  ار  ناریا  کـیتارکمد  تکرح  يریگ  ناـگورگ  ...تسا  هتـشادن 

(. 3 ص 4 -  ، 1379  / 1  / 21 ربخ ، يزکرم 
ص 213. ذخأم 20 ، . 744 - 5

ص 8. ش 107 ، نابآ 1377 ،  13 ام ، رصع  هیرشن ي  اب  وگو  تفگ  يدامادریم ، نسحم  . 745 - 6
ص 209. ذخأم 20 ، . 746 - 7
ص 211. ذخأم 20 ، . 747 - 8
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: تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ 

هک ییاهنآ  .دیشاپ  مه  زا  تانایرج  هزاریـش ي  .تشاد  تیمها  یلیخ  هک  دوب  یـسوساج  هنال  لاغـشا  درک ، دراو  تلم  هک  يا  هبرـض  »
زا هزاریـش  هک  دوب  نیا  هدمع  لاکـشا  اما  دوب ؛ هدشن  فرـصت  رتشیب  مه  یکچوک  نامتخاس  کی  دندوبن ، رتشیب  رفن  دندش 60  هتفرگ 

 . (1)« .میتفرگ ار  نامرف  قاتا  لرتنک و  قاتا  یهدنامرف ، ام  ینعی  .تخیسگ  مه 

: تسا هتشون  زین  نارسپ  مشاهدمحم  هنیمز ، نیمه  رد 

فدـه هب  ینامرآ ، هرود ي  نیا  نایاپ  زا  شیپ  ات  درک  کمک  نویناحور  هب  يریگ  ناگورگ  نارحب  لابند  هب  یبالقنا  قاـیتشا  روش و  »
اب اهنآ  هاش ) ینوگنرـس  زا  سپ  لاس  کی  ات  اقیقد   ) هلحرم نیا  لالخ  رد  .دـنناشوپب  لمع  هماـج  ناشرادـتقا  تیبثت  ینعی  دوخ  یلـصا 

، هننقم هوق ي  رد 3  ار  دوخ  یـسایس  تردـق  دـنراذگ و  داینب  ار  یمالـسا  يروهمج  .دـندش  قفوم  ررکم ، ياه  یـسرپ  همه  هب  لسوت 
 . (2)« دننک تیبثت  هییاضق  هیرجم و 

هب رگید ، يرظنم  زا  ار  اکیرما  ترافـس  فرـصت  باتزاب  یمالـسا ، ياروش  سلجم  رد  نارهت  مدرم  هدـنیامن ي  يوبن ، دازهب  سدـنهم 
تیمکاـح روهظ  يارب  یعناـم  لاسدادرخ 1342 و  و 15  لاـس 1332  دادرم  زا 28  دـعب  ثداوـح  رارکت  رطخ  هدـنرادزاب ي  ياـنعم 

بـالقنا یتکرح  داد و  رییغت  ار  دوجوم  یـشم  طـخ  لاغـشا  نیا  هجیتن ، رد  تسا ؛ هدرک  حرطم  ناریا  هعماـج ي  رب  هتـسباو  يدادبتـسا 
 . (3) .دش هنابلط  حالصا  یتکرح  نیشناج 

؛ تسین يداصتقا  هرـصاحم ي  یماظن و  تادـیدهت  یلـصا ، هلئـسم ي  هک  درک  یم  روصت  نینچ  روشک  لخاد  تالوحت  دـنور  زا  ماما 
هئطوت هشقن و  کی  هک  دیآ  یم  نم  رظن  هب  : » دندرک حرطم  نینچ  ار  یلامتحا  يویرانس  اذل  (4) و  تسا لخاد  رد  يریذپ  بیسآ  هکلب 

سکعنم جراخ  رد  هک  دـشاب  اـنعم  نیا  تسا  لـمتحم  هشقن  ...دوشن  ادـیپ  ناریا  رد  مظن  ناریا و  رد  رارقتـسا  هکنیا  يارب  هک  تسا  يا 
دننکب

225 ص :

هعمج زامن  ياه  هبطخ  ،) لاس 1361 هعمج  زامن  هبطخ  یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  يراکمه  اب  فراعم  رـشن  رتفد  . 748 - 1
.316 ص 317 -  مود ، دلج  راهب 1376 ، یناجنسفر ) یمشاه  ربکا 

، شهوژپ همان ي  يراصنا ،» روصنم  همجرت ي  ناریا ، رد  یبالقنا  ياه  شروش  يداصتقا و  هعسوت ي  ، » نارـسپ مشاهدمحم  . 749 - 2
ص 129. ، 12 هرامش ي 13 -  ناتسبات 1378 ، راهب و 

.1380  / 8  / 20 ص 12 ، زورون ، همانزور ي  . 750 - 3
.1358  / 10  / 10 ، 160 ص 161 -  ذخأم 171 ، . 751 - 4
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بابسا ار  نیا  تسه و  تافالتخا  کی  يور  هب  اج  ره  رد  اه  هورگ  همه ي  دنتخیر و  مه  ناج  هب  همه  تسا و  جرم  جره و  ناریا  هک 
کی هتـساوخن  يادخ  رگا  .دنکب  شا  هرادا  رگید  یکی  دیاب  دـنک ، هرادا  ار  شدوخ  هک  تسین  نیا  لباق  ناریا  هک  دـنهدب  رارق  تسد 

 . (1)« .اه یجراخ  هب  دنهدب  ناشن  هجوم  دننکب ، دنهاوخب  اتدوک  کی  دننکب ، دنهاوخب  یماظن  تلاخد 

يا هیوس  تکرح 2  دوب ، هتفای  شیازفا  اددجم  اکیرما  ترافس  فرصت  اب  هک  یمومع ، ناجیه  روش و  تیاده  اب  روشک  لخاد  رد  ماما 
يرازگرب هنیمز ي  یـساسا ، نوناق  ققحت  تردـق و  زکرمت  (2) و  لخاد رد  مظن  يرارقرب  يارب  هک  انعم  نیا  هب  .دـندرک  یم  لاـبند  ار 

نیا هب  ردـص  ینب  نسحلاوبا  يروهمج ، تسایر  تاباختنا  اـب  لاس 1358  نمهب  رد  دـندرک و  رارقرب  ار  يروهمج  تساـیر  تاـباختنا 
راکشآ تروص  هب  هک  ییاه  مایپ  اکیرما و  یماظن  تادیدهت  دنور ، نیمه  رد   (3) .دش هدیزگرب  ماقم 

226 ص :

.1358  / 10  / 17 ص 217 ، ذخأم 171 ، . 752 - 1
، ماما کشزپ  یفراع ، رتکد  تارطاخ  ربارب  .دـندش  نارهت  مزاع  مق  زا  یبلق  يراـمیب  دـیدشت  لاـبند  هب  لاس 1358  رد  ماـما  . 753 - 2
اب درب و  اپورا  هب  ار  ماما  دیدج  میدق و  یبلق  ياهراون  یموصعم  روسفورپ  تاسلج ، نیا  وریپ  .دش  هتـشاذگ  ابطا  اب  یتروشم  هسلج ي 

اپورا رد  بلق  ناصـصختم  روضح  اـب  یتاـسلج  رد  یبلق  ياـهراون  مولعم  رارق  زا  .دـمآ  لـمع  هب  تروشم  زین  اـجنآ  بلق  ناصـصختم 
ترضح هک  دندرک  رکذ  اررکم  هناگیب  ياهویدار  اپورا ، رد  ماما  ترـضح  یبلق  راون  تارییغت  ربخ  ياشفا  لابند  هب  دوب و  هدش  حرطم 
تـسایر تاـباختنا  هناتـسآ ي  رد  بلق و  ناتـسرامیب  رد  ماـما  .درک  دـنهاوخ  عادو  ار  یناـف  راد  هتکـس  تلع  هـب  رگید  هاـم  ات 6  ماـما 

مهد ماجنا  دـیاب  ییاهراک  بالقنا  هب  عجار  یلو  درادـن ؛ یتوافت  میارب  رگید  يایند  هب  نتفر  ای  ایند  نیا  رد  ندوب  : » دـنتفگ يروهمج 
(. ص 15 ، 1377  / 3  / 9 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي   ) 1358  / 11 .تسا 5 /  هدنام  هک 

هرابرد ي سیلگنا ، دروفسکآ  هاگشناد  رد  ینارنخس  کی  رد  اکیرما ، رد  انایزیئول  هاگشناد  داتسا  یکسفورویزاک ، كرام  . 754 - 3
زا .تشاد  ناریا  ماظن  هیلع  یفلتخم  ياـه  تیلاـعف  اـکیرما  ناـمز  نآ  رد  هتبلا ، تسا : هتفگ  ناریا  یلخاد  روما  رد  اـکیرما  هلخادـم ي 

تایح همانزور ي   ) .دوب هدـناسر  یلام  کمک  یندـم  رادایرد  هب  يروهمج  تسایر  هرود ي  نیلوا  تاـباختنا  نیح  رد  اـکیرما  هلمج 
(. ص 4 ، 1380  / 8  / 20 ون ،
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ام دننز  یم  هک  ییاه  فرح  نیا  زا  تقو  چیه  دیـسرتن ، یماظن  زا  تقو  چیه  : » دننک دیکأت  ماما  دش  ببـس   (1) درک یم  نایب  ناهنپ  و 
 . (2)« .تسام عفن  هب  دننکب  یماظن  هلخادم ي  مه  تقو  نآ  هکلب  دیسرتن ؛ چیه  نیا  زا  مینک ، یم  یماظن  هلخادم ي 

هک دندومن  دیکأت  دندرک و  تردابم  جیسب  لیکـشت  هب  اکیرما  تادیدهت  اب  هلباقم  يارب  یمدرم  ياهورین  یهدنامزاس  فده  اب  ناشیا 
عقاورد دش ، رجنم  یناگمه  جیسب  لیکشت  هب  هک  مادقا  نیا  .دوش  فرصنم  هلمح  هب  مادقا  زا  نمشد  هک  میوش  هدامآ  يا  هنوگ  هب  دیاب 
یماظن هلمح ي  لامتحا  یگدنرادزاب  فده  اب  دـیدج و  نامزاس  نورد  رد  ار  بالقنا  تالوحت  زا  لصاح  یمدرم  تیفرظ  زا  یـشخب 

.دیسر تابثا  هب  روشک  نیا  زواجت  قارع و  تادیدهت  ربارب  رد  نآ  يدمآراک  اهدعب  یلو  درک ؛ یهدنامزاس  اکیرما ،

ناریا هیلع  اکیرما  قارع و  تامادقا  ییوسمه 

ینیزگیاج یـسایس و  راتخاس  زا  رکبلا  نسح  فذح  سپـس  (3) و  ناتـسزوخ رد  هنابلط  هیزجت  تامادـقا  رد  یماکان  تازاوم  هب  قارع 
رد یعامتجا  یسایس -  یتابث  یب  زا  لصاح  تصرف  .دش  یم  هدامآ  ناریا  هیلع  گنج  يارب  نیسح ، مادص 

227 ص :

قیرط زا  میتفر و  دـیوید  پمک  هب  منارواشم  قافتا  هب  اه ، ییاکیرما  يریگ  ناگورگ  زا  سپ  زور   10 تفگ : اهدعب  رتراک ، . 755 - 1
اه ناگورگ  رگا  هک  میتخاس  ناشنرطاخ  نآ  رد  میداتـسرف و  هنامرحم  یمایپ  ینیمخ  هللا  تیآ  يارب  ناملآ  لـلم و  ناـمزاس  سیئوس ،

دنوش هتـشک  اه  ناگورگ  رگا  میدنب و  یم  ار  ناهج  ياهروشک  ریاس  اب  ناریا  یناگرزاب  ياه  هار  یمامت  انثتـسا  نودب  دنوش  حورجم 
، هناگیب ياه  هناسر  نتلوب  ، 1379  / 8  / 13 اکیرما ، ویدار  « ) .تفرگ دهاوخ  رارق  هدـحتم  تالایا  هناحلـسم ي  هلمح ي  فدـه  ناریا 

(. ص 3 ، 1379  / 8  / 14 ربخ ، يزکرم  دحاو 
.1358  / 10  / 10 ، 158 ص 159 -  ذخأم 171 ، . 756 - 2

زکرم ینالوط ، گنج  رد  رهـشمرخ  یعخن ، يداه  نایدورد و  دمحم  يراصنا ، يدهم  هب : دـینک  هاگن  رت ، شیب  عالطا  يارب  . 757 - 3
.1375 نارهت ، لوا ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و 
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هب عاضوا  رییغت  روظنم  هب  قارع  باتـش  يارب  ار  هنیمز  يا ، هقطنم  یللملا و  نیب  دـعاسم  تیعقوم  روشک و  یماظن  ناوت  شهاـک  ناریا ،
جروج اکیرما ، ترافـس  فرـصت  زا  لبق  دـش  ببـس  قارع  یماظن  ياه  تیلاعف  .دوب  هدروآ  مهارف  یماظن  رازبا  رب  هیکت  اـب  دوخ  دوس 

قارع یگدامآ  هنیمز ي  رد  ار  یتاعالطا  تقوم  تلود  هجراخ ي  ریزو  اب  تاـقالم  رد  ناریا ، رد  ایـس  ناـمزاس  هاگتـسیا  سیئر  ویک ،
 . (1) .دهد رارق  هدربمان  رایتخا  رد  گنج ، يارب 

ههام رد 3  قارع  هدش ي  تبث  تازواجت  دوجوم  كرادم  دانـسا و  ربارب  .تشاذـگ  شیازفا  هب  ور  قارع  يزرم  تازواجت  جـیردت ، هب 
هب لاس  نیمه  موس  ههام ي  رد 3  یلو  تفای ؛ شهاک  دروم  هب 11  مود  ههام ي  رد 3  هک  دوب  دروم  رب 14  غلاب  لاس 1358 ، لوا  ي 

یگنج هلزنم ي  هب  قارع  تامادـقا  دـیدشت  هرود ، نیا  رد   (2) .دیسر دروم  هب 33  مراهچ  ههاـم ي  هس  رد  تفاـی و  شیازفا  دروم   26
هام نیدرورف  لیروآ /  رد  ناریا  هب  زواجت  يارب  ار  دوخ  میمـصت  مادـص  یبرغ  ياه  تاملپید  رظن  ربارب   (3) .دش یبایزرا  هدشن  مالعا 

مادص زین ، نامز  نیمه  رد  .دوب  هدرک  ذاختا 

228 ص :

يارب قارع  یگدامآ  هرابرد ي  يو  تاـعالطا  و  ناریا ، رد  ایـس  هاگتـسیا  سیئر  ویک ، جروج  اـب  تاـقالم  زا  يدزی  میهاربا  . 758 - 1
هب نآ  هئارا ي  دـمآ و  تسد  هب  یکـسفورویزاک  كرام  اب  تاقالم  قیرط  زا  هدنـسیون  هیلوا ي  تاعالطا  هتبلا ، .تفگ  نخـس  گـنج 

هتفه کی  ار  تاقالم  ربخ  يدزی  ياقآ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن ي  .دـش  تاقالم  نیا  هراـبرد ي  يو  تاحیـضوت  بجوم  يدزی  رتکد 
يو ترافس ، لاغـشا  زا  لبق  هتفه   3 : » تسا هتفگ  ویک ، جروج  زا  لقن  هب  كراـم ، یلو  درک ؛ رکذ  اـکیرما  ترافـس  فرـصت  زا  لـبق 

اب دـهاوخ  یم  قارع  هک  میراد  عالطا  : » تفگ درک و  تاقالم  ماظتنا  ریما  يدزی و  میهاربا  اـب  دـمآ و  نارهت  هب  ناـگرزاب  هیجوت  يارب 
یـصاصتخا يوگو  تفگ   » .دـناسرب تاعالطا  ناریا  هب  سکاوآ  اب  دـناوت  یم  اـکیرمآ  هک  درک  داهنـشیپ  نینچمه  يو  .دـگنجب  اـمش 

همانزور ي رد  هک  دروفسکآ  هاگشناد  رد  ینارنخس  کی  رد  یکـسفرویزاک  هتبلا ، ( 1378  / 7 یکسفرویزاک 7 /  كرام  اب  هدنسیون 
ياج هب  درک و  لقن  يدزی  میهاربا  زا  لقن  هب  ار  يدزی  رتکد  اب  ویک  جروج  تاقالم  ربخ  دش  رشتنم  ص 4 ، ، 1380  / 8  / 20 ون ، تایح 

.درک هدافتسا  ایس  هبتریلاع ي  رسفا  ناونع  زا  ویک ، جروج  مان 
ص 41. ذخأم 122 ، . 759 - 2

ص 506. ذخأم 104 ، . 760 - 3
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دورو هدامآ ي  دوخ  فرـش  تیمکاح و  زا  عافد  يارب  قارع  هک  درک  راطخا  ناریا  هب  تسا و  ناریا  اب  گنج  هدامآ ي  هک  درک  مالعا 
میژر نیزگیاـج  دـیاب  رگید  یتـموکح  درک  مـالعا  قارع  تلود  هکنآ  زا  سپ  نمزدرک ، هتـشون ي  هـب   (1) .تسا یگنج  عوـن  ره  هب 
نینچ ار  تیعضو  زین ، رتیور  يرازگربخ   (2) .تشاد دنهاوخ  هناحلسم  يا  هعزانم  اعطق  روشک  هک 2  دش  صخشم  دوش  ناریا  یبالقنا 

(3)« .تسا لاس 1974  ياه  گـنج  زا  سپ  روشک  ياهدروخرب 2  نیرت  میخو  هتـشذگ ، زور  دـنچ  رد  یماظن  عاضوا  : » درک شرازگ 
نارگلیلحت زا  لـقن  هـب  ناریا ، تیعــضو  یباـیزرا  روـشک و  ناـیم 2  گـنج  لاـمتحا  ینیب  شیپ  اـب  زین  اـکیرما ، پاـچ  نوبیرتدـلاره ،

افرص نیگنس  تخس و  یگنج  رد  دنک و  عافد  دوخ  روشک  ياهزرم  زا  تسین  رداق  ناریا  شترا  رـضاح ، لاح  رد  : » تشون ییاکیرما 
عوقو لامتحا  هک  داد  یم  ناشن  ثداوح  دـنور  زا  اـه  لـیلحت  عومجم   (4)« .دروایب ماود  هتفه  ای 2  کی  دیاش  زور و  دـنچ  دـناوت  یم 

 . (5) .دیسر دهاوخ  يزوریپ  هب  ناریا  رب  دوخ  راکشآ  ياه  يرترب  لیلد  هب  قارع  تسا و  يدج  قارع  ناریا و  گنج 

نـسح رب  دـیکأت  لـیلد  هب  یلو  ؛(6)  درک یم  مازعا  زرم  هب  ار  دوـخ  ياـهورین  شاـب  هداـمآ  مـالعا  اـب  ناریا  هکنآ  اـب  عاـضوا ، نـیا  رد 
یم یعـس  : » تفگ اروش  رد  قارع  اب  هطبار  عطق  هرابرد ي  هرکاذـم  ثحب و  تعاس  زا 4  سپ  بالقنا  ياروش  يوگنخـس  يراوجمه ،

 . (7)« .مینک ظفح  ار  قارع  اب  طباور  مینک 

ثیک هتـشون ي  هب   (8) .دـش رجنم  قارع  ناریا و  تابـسانم  زا  اه  ییاکیرما  يدـعب  یباـیزرا  هب  ناریا ، هیلع  قارع  نوزفازور  تامادـقا 
ياه نامزاس  کیـس  يرگ  هتفگ ي  هب  هک  يدـح  ات  تفای  شیازفا  یـسوسحم  وحن  هب  گنج  رطخ  هیروف ي 1980  رد  نالکل ، کـم 

(9) .دوش یم  راکـشآ  نامز  رورم  هب  هک  دراد  دوجو  زرم  نآ  رد  یتالکـشم  هک  دـندش  فقاو  الماک  هدـحتم ، تالایا  تلود  یمـسر 
دنور راـنک  رد   (10) .دـنناوخارف دوخ  ياه  تختیاـپ  هب  ار  دوخ  يارفـس  لاس 1358  دنفـسا  رد  نیفرط  دش  بجوم  دـنور  نیا  موادـت 

هیلع قارع  تامادقا  هدنیازف ي 

229 ص :

هناـخریبد ي عاـفد ، زواـجت و  ياـه  هبنج  یـسانشزاب  باـتک  ناریا ،» هب  زواـجت  زا  قارع  فادـها  ، » ینادـلو يرفعج  رغـصا  . 761 - 1
ص 63. مود ، دلج  ، 1368 نارهت ، عافد ، زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک 

ص 140. ذخأم 73 ، . 762 - 2
ص 93. ذخأم 61 ، . 763 - 3
ص 94. ذخأم 61 ، . 764 - 4

ص 506. ذخأم 104 ، . 765 - 5
ص 47. ذخأم 57 ، . 766 - 6

ص 506. ذخأم 104 ، . 767 - 7
زا لقن  هب  ص 21 ، ، 1372 نارهت ، یجراخ ، تاعوبطم  تیاور  هب  زواجت  دانسا  سدقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح  داینب  . 768 - 8

.1358  / 9  / 28 روتینام ، سنیاس  نیتسیرک 
ص 138. ذخأم 73 ، . 769 - 9

ص 13. ذخأم 122 ، . 770 - 10
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اب اهدـعب ، .دوب  تیمها  زئاح  زین  يزرم  تاـشقانم  شرتسگ  زا  اـه  ییاـکیرما  ینیب  شیپ  روشک ، نآ   (1) دیدـج عضاوم  مالعا  ناریا و 
.دش ماگمه  قارع  تالیامت  اب  ناریا  ربارب  رد  اکیرما  تسایس  ناریا ، رد  اه  ناگورگ  تراسا  همادا ي 

تساوخ كرتشم  داتس  ياسؤر  زا  هنامرحم  تروص  هب  دیفس  خاک  اکیرما ، هناخترافس ي  لاغشا  زا  سپ  هلـصافالب  زین ، نتگنـشاو  رد 
 . (2) .دندرک داهنشیپ  ار  يا  همانرب  نوگاتنپ  ناحارط  .دننک  یسررب  ار  يرس  یتایلمع  يارجا  ناکما  ات 

تاعالطا نامزاس  .دـندرک  کمک  تساوخرد  لیئارـسا  زا  يریگ ، ناـگورگ  هتفه ي  نیلوا  رد  یتح  روظنم  نیا  يارب  اـه  ییاـکیرما 
يارب یهار  چیه  داد  شرازگ  اکیرما  هب  لیئارسا ، تقو  عافد  ریزو  نمزیاو ، قیرط  زا  ناریا  عاضوا  هعلاطم ي  زا  سپ  لیئارـسا ، یماظن 

 . (3) .دسر یمن  اهنآ  رظن  هب  تاجن  زیمآ  تیقفوم  تایلمع  يارجا 

زا دوب  هداد  تسد  زا  يدزی  ناگرزاب و  کمک  اب  نارحب  همتاخ ي  يارب  ار  دوخ  هیلوا  دیما  هکنآ  رب  هوالع  دیفس  خاک  بیترت ، نیا  هب 
ناریا و هب  راشف  نمـض  هک  انعم  نیدـب  .تفرگ  شیپ  رد  ار  يا  هناـگود  يژتارتسا  اذـل  دوب ؛ ناوتاـن  زین  قفوم  یماـظن  تاـیلمع  يارجا 

ياضاقت زا  سپ  یتح  لیلد ، نیمه  هب   (5) .دوب نآ   (4) هیبنت ناریا و  يداصتقا  هرصاحم ي  لابند  هب  یللملا ، نیب  هنحص  زا  نآ  ياوزنا 

230 ص :

طـش رد  قارع  قوقح  هیلک ي  دادرتـسا  ریازجلا و  دادرارق 1975  رد  رظندیدجت  راتـساوخ  اه  یقارع  لاس 1358 ، زییاـپ  رد  . 771 - 1
یلیمحت گنج  یـسایس  خیرات   ) .دوب اه  یقارع  تساوخرد  هناوتـشپ ي  يزرم  ياه  ناتـسا  رد  یماظن  تالمح  دیدشت  .دـندش  برعلا 

زا طرـش  دنچ  ققحت  هب  ار  ناریا  اب  طباور  دوبهب  اه  یقارع  نابآ 1358 ، خیرات 12  رد  یتح  ص 76 ) یمالـسا ، يروهمج  هیلع  قارع 
لاس رذآ  رد  نینچمه  ص 100 ) سراف ، جیلخ  رد  نارحب  نوناک   ) .دـندرک لوکوم  ناریا  برع ! تیلقا  هب  يراتخمدوخ  ياطعا  هلمج 

زا ییاه  سرد   ) .دور رت  شیپ  مه  نیا  زا  قارع  دش  یم  ینیب  شیپ  دـش و  ریازجلا  دادرارق 1975  خسف  راتساوخ  نیسح  مادص   1358
(. ص 47 قارع ، ناریا و  گنج  مود : دلج  نردم ، گنج 

.127 ص 128 -  تراسا ، رد  اکیرما  زیچ »، ره  زا  رت  مهم  اه  ناگورگ  تایح  ، » تیمسا سنرت  . 772 - 2
.نامه . 773 - 3

ینارگن هک  ینامز  اه ، ناگورگ  تراـسا  هرود ي  طـساوا  رد  تسا : هتـشون  تشونرـس » هظحل   » هلاـقم ي رد  نوتلدـیم  ورد  . 774 - 4
نیا رد  .دـش  لیمکت  هنایوج  ماـقتنا  یماـظن و  یتاـیلمع  يارب  يا  هشقن  تشاد ، دوجو  اـکیرما  هیلع  ییاـهدرکلمع  هراـبرد ي  یناوارف 

گرزب هاگـشیالاپ  هب  ییاوه  هلمح ي  ناریا و  تفن  رودـص  یلـصا  لحم  كراـخ و  هریزج ي  ناراـبمب  ییاـیرد ، هرـصاحم ي  هشقن ،
(. ص 180 تراسا ، رداکیرما   ) .دوب هدش  حرطم  نادابآ ،

ص 130. نامه ، . 775 - 5
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تروـک هیـالگ ي  ببـس  عوـضوم ، نیمه  اهدـعب  .دوـمن  تفلاـخم  هسلج  لیکـشت  اـب  تـینما  ياروـش  هـسلج ي  لیکـشت  يارب  ناریا 
ار تینما  ياروش  اه  یناریا  دش  ببـس  اکیرما  مادقا  نیا  دوب  دقتعم  يو  اریز  دش ؛ اکیرما  زا  دحتم ، للم  نامزاس  لک  ریبد  میاهدـلاو ،

 . (1) .دننک دادملق  اکیرما  تسد  رازبا 

(2) .دروآ يور  یماظن  ياه  حرط  هب  یناور  یسایس -  راشف  باعرا و  تسایـس  اب  اه ، ناگورگ  يزاسدازآ  زا  يدیماان  زا  سپ  اکیرما 
میژر اب  دروخرب  ینیب و  مکدوخ  تسایس  همتاخ ي  اکیرما و  هدارا ي  تیوقت  ترورـض  رب  دیکأت  اب  رجنیـسیک  نانخـس  نیا ، زا  شیپ 
زجع فعـض و  زا  سپ  دوب  دـقتعم  يو  .دروایب » دای  هب  ار  دوخ  یلم  رورغ  فرـش و  دـیاب  اـکیرما  هک  مرواـب  نیا  رب  نم  : » تفگ ناریا 

 . (3) .تسا هدش  فیعضت  ایند  رساترس  رد  اکیرما  ریوصت  نارهت ، رد  نایوجشناد  زا  يا  هدع  ياه  تیلاعف  ربارب  رد  رتراک 

رتراک یتاباختنا  داتـس  اکیرما ، رد  يروهمج  تسایر  تاـباختنا  ناـمز  اـب  نراـقم  اـکیرما ، ناـهاوخیروهمج  ياـهراشف  نیا  راـنک  رد 
ببس تاظحالم  نیا   (4) .تسا هدز  ولج  وا  زا  یـشحاف  تافالتخا  اب  كرویوین  هیلوا ي  تاباختنا  رد  يدنک  تربار  روتانـس  تفایرد 
هتیمک ياه  شالت  هجیتن ، رد  دتفیب و  ناریا  هیلع  یماظن  مادقا  رکف  هب  دراذگ و  رانک  ار  کیتاملپید  ياه  لح  هار  رتراک  اجیردـت  دـش 

هب یماظن  ي 

231 ص :

یـسایس و تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع  یخـسار  گنـشوه  همجرت ي  قارع ، ناریا و  دـحتم ، للم  نامزاس  مویهر ، نورماک  . 776 - 1
ص 43. ، 1376 نارهت ، یللملا ، نیب 

 / لاس 1981 هیوناژ ي  زا  لبق  ات  : » تسا هتفگ  هاش  اکیرما و  یجراخ  تسایـس  باتک  هدنـسیون ي  یکـسفرویزاک ، كراـم  . 777 - 2
یلو دندرک ؛ کمک  یندم  هب  تدم  نیا  رد  طقف  .دـندوب  فلاخم  اه  هورگ  زا  تیامح  گنج و  اتدوک ، اب  همه  اکیرما  رد  يد 1359 

هدنسیون 7 اب  یصاصتخا  هبحاصم   ) .نم دوخ  یتح  دندش ، ینابصع  دندوب  هدشن  دازآ  اه  ناگورگ  زونه  هکنیا  زا  همه  هیوناژ  زا  سپ 
(. 1378  / 7 / 

.143 ص 144 -  ذخأم 194 ، . 778 - 3
ص 161. ذخأم 194 ، . 779 - 4
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 . (1) .تفرگ ماجنا  سبط  تایلمع  دیسر و  رمث 

همانرب نابآ 1358  ربماون /  زا  اه  ناگورگ  يزاسدازآ  تایلمع  سکان ، دـلانود  و  تایلمع ، هدـنامرف ي  تیوکب ، یلراـچ  هتفگ ي  هب 
هدوب راک  مرگرس  تخس  ام  دیناد  یم  هک  روط  نامه  : » تفگ ناهدنامرف  یهیجوت  هسلج ي  رد  هراب ، نیا  رد  زنوج ، لارنژ  .دش  يزیر 

هک مدـقتعم  نم  نونکا  .میا  هدرک  راک  هلئـسم  نیا  يور  ربماون  زا  ام  .مینک  ادـیپ  نارهت  رد  اه  ناگورگ  تاجن  يارب  يا  هلیـسو  ات  میا 
 . (2)« .میراد تسد  رد  هدش  باسح  یحرط 

اجیردـت ناریا ، هب  هاش  لیوحت  زا  اهنآ  يراددوخ  ناریا و  ياه  هتـساوخ  هب  اکیرما  یهجوت  یب  لیلد  هب  اه ، ناگورگ  تراسا  همادا ي 
هلئـسم ي لح  زا  یناوتان  یگدروخرـس و  يانعم  هب  نیا  درک و  هارمه  یماظن  یتایلمع  يارجا  اب  ار  اـکیرما  هعماـج ي  یمومع  راـکفا 

نت تاـیلمع  نیا  هب  مهاوخ  یمن  نم   » هکنیا رب  ینبم  میمـصت ، نیا  هراـبرد ي  رتراـک  خـساپ  .دوب  کـیتاملپید  قیرط  زا  اـه  ناـگورگ 
.درک دییأت  ار  قوف  موهفم   (3)« .میرادن رگید  هراچ  ام  اما  مهدب ،

یلم تینما  ياروش  هژیو ي  هسلج ي  رد  اه ، ناگورگ  يزاسدازآ  يارب  یماظن  تایلمع  يارجا  ترورـض  بیوصت  زا  سپ  ماـجنارس ،
نامز هک  دوب  رواب  نیا  رب  یکـسنیژرب ، .دش  ارجا  لیروآ  رد 24  تایلمع  نیدرورف 1359 ،  22 لیروآ 1980 /  خیرات 11  رد  اکیرما 

 . (4)! مینزب لمد  هب  يرتشین  هک  تسا  هدیسرارف  نآ 

زا رفن  تایلمع 90  نیا  رد  هدننک  تکرش  هورگ  .داتفا  قافتا  لاس 1359  تشهبیدرا   6  - 5 لیروآ /   25 ياهزور 24 -  یط  تایلمع ،
لماش ار  ییاوه  يورین  لقن  لـمح و   C يامیپاوه 031 -  دنورف  ییایرد و 6  يورین  رتپوکیله  دـنورف  اب 8  بختنم  هژیو ي  ياـهورین 

وغل مادـقا  نیلوا  رد  نارهت  یبرغ  بونج  يرتـمولیک  رد 480  ناریا  كاـخ  نورد  هب  ذوفن  رتـمولیک  زا 1200  سپ  تایلمع  .دـش  یم 
 . (5) .دش

، روبزم تایلمع  سبط  رد  اهورین  هیلوا ي  رارقتـسا  تلع  هب  لاح ، نیا  اب  دش ، فقوتم  زاغآ  نامه  رد  ینف  تالاکـشا  لیلد  هب  تایلمع 
رد .تفرگ  مان  سبط » »

232 ص :

.129 ص 130 -  ذخأم 194 ، . 780 - 1
، ریبکریما تاراشتنا  يدـنزا ، لضاف  اـضر  همجرت ي  سبط ، اـت  یم  یلپ  زا  اـتلد  يورین  سکاـن ، دـلانور  تیوکب و  یلراـچ  . 781 - 2

ص 8. ، 1368 نارهت ،
ص 20. نامه ، . 782 - 3

ص 480. مود ، دلج  راهب 1371 ، نارهت ، بآ ، رهش  تاراشتنا  یمالغ ، شوهم  همجرت ي  ریش ، باقع و  لیب ، زمیج  . 783 - 4
ص 339. نارهت ، اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم ي  یعاجش ، رهچونم  همجرت ي  ناریا ، بالقنا  نورد  لپمتسا ، .يد  .ناج  . 784 - 5
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نیا داعبا  لیلد ، نیمه  هب   (1) .دش هدنام  اج  رب  كرادـم  دانـسا و  يدوبان  هب  رجنم  ییاکیرما  ياهرتپوکیله  يایاقب  نارابمب  لاح  نیع 
ياقآ اهدعب ، .دـشن  صخـشم  زگره  یلخاد  لماوع  شقن  ناریا و  زا  اه  ناگورگ  لاقتنا  هوحن ي  نآ و  يارجا  ياه  شور  تایلمع و 

یم رظن  هب  هتفر  مه  يور  : » تشون دوخ  باتک  رد  سبط  هب  اکیرما  هلمح ي  لماک  هدنورپ ي  هعلاطم ي  زا  سپ  یناجنـسفر  یمـشاه 
زور نآ  هدنامرف ي  يرقاب  پیترـس  هلمج  زا  دندوب ، هارمه  اکیرما  اب  یناسک  ییاوه  يورین  شترا و  داتـس  رد  الاب  ياه  هدر  رد  دسر ،

هاگدورف ياه  ییاوهدض  ندرک  عمج  لثم  دنا  هداد  ماجنا  یکوکشم  لامعا  نامز ، نآ  داتـس  سیئر  رهمداش  راسمیت  ییاوه و  يورین 
 . (2)« .سبط رد  هدنام  ییاکیرما  ياهرتپوکیله  بیرخت  روتسد  نارهت و 

مادـقا نیا  رد  شالت ، هام  زا 5  سپ  رتراک ، .تشاد  لابند  هب  یعیـسو  اتبـسن  باتزاب  نآ ، تسکـش  ناریا و  هیلع  اکیرما  یماـظن  مادـقا 
هب رتراک  زا  اکیرما  مدرم  تیامح  داد و  افعتسا  سنو ، سریاس  رتراک ، تلود  هجراخ ي  ریزو  هلصافالب  .دش  هجاوم  یماکان  اب  یماظن 

نوفدـم الماک  ناریا  ریوک  تسد  رد  ددـجم ، باختنا  يارب  رتراـک  ياهدـیما  اـه  ناـگورگ  تراـسا  همادا ي  اـب  .تفاـی  لزنت  تدـش 
تکاـس اـهنآ  دـهد  ماـجنا  یماـظن  یتاـیلمع  ناریا  هیلع  رگا  درک  راـطخا  اـکیرما  هب  يوروـش  تسپ ، نتگنـشاو  هتـشون ي  هب   (3) .دش

 . (4) .تسشن دنهاوخن 

هیلوا تهب  یعون  اب  ربخ  نیا  مالعا  دوب ؛ هداد  رادـشه  اکیرما  یماـظن  مادـقا  لاـمتحا  هراـبرد ي  اـهراب  ینیمخ  ماـما  هچرگ  ناریا ، رد 
مدرم و ینارگن  رب  درک  تاـبثا  ناریا  رد  ار  اـکیرما  هناـیوج ي  هلخادـم  تسایـس  تیهاـم  هکنیا  رب  هوـالع  تاـیلمع  نـیا  .دوـب  هارمه 

هحص ماما  ینیب  شیپ  اکیرما و  هب  تبسن  بالقنا  ياهورین 

233 ص :

: تشون  1365  / 7 خـیرات 18 /  رد  اـه ، نادـنز  ناـمزاس  تسرپرـس  يراـصنا ، مالـسالا  تجح  هب  يا  هماـن  رد  يروناـیک  . 785 - 1
روتسد اه  ییاکیرما  زا  درک ، رداص  ار  سبط  رد  هدنام  ياهرتپوکیله  نارابمب  روتسد  هک  ییاوه ، يورین  هدنامرف ي  يرقاب ، رکشلرس  »

هرامش ي 480298. هب  ییوجزاب ، مود  هدنورپ ي  « ) .تفرگ یم 
ص 270. رویرهش ، زور 14  تارطاخ  ، 1378 بالقنا ، فراعم  تاراشتنا  رتفد  نارحب ، زا  روبع  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  . 786 - 2

همانلـصف ي کلزورهب ، اـضرمالغ  همجرت ي  اـکیرما ، ناریا و  یـسایس : گـنهرف  تردـق و  تسایـس  سکید ، .ما  ساـموت  . 787 - 3
.74 ص 75 -  ناتسبات 1379 ، راهب و  يدربهار ، تاعلاطم  هدکشهوژپ ي  هرامش ي 1 و 2 ، يدربهار ، تاعلاطم 

تاقیقحت تاعلاطم و  زکرم  يرسارس ، موجه  مراهچ : دلج  قارع ، ناریا و  گنج  رامشزور  اتکی ، نیسح  يراصنا و  يدهم  . 788 - 4
ص 66. ، 1375 مود ، پاچ  گنج ،

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 474 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_233_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_233_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_233_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_233_4
http://www.ghaemiyeh.com


ناونع هب  .دـندوب  روهقم  رتشیب  روهمج ، سیئر  ردـص ، ینب  و  تقو ، هجراخ ي  ریزو  هداز ، بطق  لپمتـسا ، هتـشون ي  هب   (1) .تشاذگ
ماما  (2) !« درادن یهجوت  ناریا  مدرم  اه و  ناگورگ  هب  هدحتم  تالایا  هک  داد  ناشن  یماظن  موجه  : » درک هلگ  اهنت  هجراخ  ریزو  لاثم ،

: دندومرف دنداد و  رادشه  اکیرما  دیدهت  شیازفا  هب  تبسن  ناریا ، لخاد  رد   (3) یتینما تالوحت  هرابرد ي  ینارگن  هب  هجوت  اب  ینیمخ 
: دنداد رادشه  نینچ  رتراک  هب  ماما   (4)« .دیوش یم  دوبان  دینک  یتلفغ  نیرت  کچوک  رگا  هک  تسا  يدح  هب  اکیرما  رطخ  »

هک يرویغ  زرابم و  ناملـسم و  ناناوج  نیا  لرتنک  دـنزب ، هناهلبا  راک  نیا  لاثما  هب  تسد  رگا  هک  منک  یم  راطخا  رتراک  هب  بناـجنیا  »
هک دنادب  دـیاب  رتراک  .تسوا  صخـش  نانآ  ناج  لوئـسم  درادـن و  ناکما  تلود  ام و  يارب  دنتـسه  هناخـسوساج  ناسوساج  نابهگن 
هب هلمح  هک  دـنادب  دـیاب  رتراک  .دنتـسین  توافت  یب  رما  نیا  رد  ناهج  ناناملـسم  تسا و  نیملـسم  دالب  ماـمت  هب  هلمح  ناریا  هب  هلمح 

، وا هناقمحا ي  لمع  نیا  هک  دنادب  دیاب  رتراک  .دنک  یم  جیـسب  وا  دض  رب  ار  ایند  دـش و  دـهاوخ  ایند  مامت  زا  تفن  عطق  بجوم  ناریا 
رایـسب لمع  نیا  اب  هک  دنادب  دیاب  رتراک  .درک  دهاوخ  وا  نافلاخم  ار  وا  نارادفرط  هک  تشاذـگ  دـهاوخ  يرثا  نانچ  اکیرما  تلم  رد 
گرب زاس و  مامت  هک  دنادب  دیاب  رتراک  ...دنک  دیما  عطق  دیاب  يروهمج  تسایر  زا  دناسر و  رفص  هب  ار  دوخ  یسایس  تیثیح  هنایـشان 
شترا تسد  هب  تسا و  دوجوم  نونکا  تسا ، هداد  عولخم  هاش  نامز  رد  دوخ  هاـگیاپ  يارب  ناریا  هب  اـکیرما  هک  یگنج  نردـم  ياـه 

 . (5)« .تسوا ناج  يالب  تسا و  یماظتنا  ياوق  ریاس  گرزب و 

234 ص :

.483 ص 484 -  ذخأم 203 ، . 789 - 1
ص 340. ذخأم 204 ، . 790 - 2

ادیدش ار  بونج  تاراجفنا  : » دندومرف لاس 1359  نیدرورف  رد  ینیمخ  ماما  روشک ، بونج  رد  تاراجفنا  دـیدشت  زا  سپ  . 791 - 3
دنیامن و یم  تکرش  لامعا  نیا  رد  امیقتسم  هک  نانآ  هچ  دنتـسه  ضرالا  یف  نیدسفم  نانیا  : » دندرک هفاضا  ماما  .تسا » هدرک  رثأتم 

،(. 1359  / 1  / 1 ص 21 ، دلج 12 ، رون ، هفیحص ي  « ) .دننک یم  تیاده  ار  تانایرج  هنوگ  نیا  هک  نانآ  هچ 
.1359  / 1  / 1 ص19 ، دلج 12 ، ینیمخ ،) ماما  ياهدومنهر   ) رون هفیحص  یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  . 792 - 4

.1359  / 2  / 5 ، 58 ص 59 -  نامه ، . 793 - 5
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يراب  (1) .دـش یم  هدیـشک  شتآ  هب  هقطنم  دـش ، یمن  ور  هبور  هناحـضتفم  تسکـش  اب  تایلمع  نیا  رگا  هک  دوب  هدـیقع  نیا  رب  ماـما 
نیا یلو  ؛(2)  تفای یم  رییغت  يدـعب  ثداوح  ریـس  دوب ، هدـش  ماجنا  تیقفوم  اب  هشقن  نیا  رگا  : » تسا هتـشون  هراـب  نیا  رد  زین ، نیبور 

رد هک  دـندقتعم  نارگلیلحت  یخرب  لـیلد ، نیمه  هـب   (3)« .دوب ناریا  يارب  گرزب  ییزوریپ  رتراک و  يارب  كاـندرد  یتسکـش  ارجاـم 
فرـصت هک  تشاد  اکیرما  يارب  ار  يریثأت  ناـمه  تاـیلمع  نیا  اریز  تفرگ ؛ یمن  تروص  گـنج  سبط ، تاـیلمع  تیقفوم  تروص 

 . (4) .تشاد ناریا  يارب  اکیرما  ترافس 

يزیر حرط  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  ار  یمود  هشقن ي  ناریا  هب  یماظن  راشف  دـیدشت  ریـسم  رد  سبط  تایلمع  زا  سپ  اه  ییاـکیرما 
ییاهر ترورض  لاح ، نیع  رد   (5) .دش فقوتم  لوا  شالت  ياه  کیتکات  نامه  زا  هدافتـسا  لیلد  هب  نیرمت  هلحرم ي  رد  هک  دندرک 

هدافتـسا قارع و  هب  اکیرما  هجوت  همه ، زا  رت  مهم  .دننکفیب  يرظن  زین  اهرازبا  اه و  حرط  ریاس  هب  اه  ییاکیرما  دش  ببـس  اه  ناگورگ 
هک دـندوب  هدـیقع  نیا  رب  اکیرما ، هجراـخ ي  ترازو  تاـماقم  زا  یخرب  زمیاـت  كرویوین  هتـشون ي  هب  .دوب  ناریا  هیلع  روشک  نآ  زا 

يراذگ هیامرس  قارع ، اب  مکحم  يدنویپ  هب  یبایتسد  يارب  قارع ، ناریا و  نیب  يراج  كاکطصا  اه و  شنت  يور  دیاب  هدحتم  تالایا 
رارقتـسا قارع  لخاد  رد  ناریا ، زا  يدـیعبت  حلـسم  ياه  هورگ  اکیرما ، یمـسر  تاماقم  یتاعالطا  عباـنم  شرازگ  ساـسارب   (6) .دنک

یماظن ییاه  هورگ  ناریا  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  بالقنا  تلود  ینوگنرـس  يارب  ات  دـندوب  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  اه  یقارع  دـندوب و  هتفاـی 
مادقا تسکش  زا  سپ   (7) .دنهد لیکشت 

235 ص :

.1359  / 2  / 9 ص64 ، نامه ، . 794 - 1
زور : » تشون اه  نادنز  نامزاس  تسرپرس  يراصنا ، مالـسالاهجح  هب  يا  همان  رد  ناریا ، هدوت ي  بزح  لک  ریبد  يرونایک ، . 795 - 2

اب نآ  يربهر  دریگ و  ماجنا  اتدوک  دوب  رارق  هئطوت ، تیقفوم  تروص  رد  سبط ، هب  اه  ییاکیرما  قفوماـن  هلمح ي  زا  دـعب  هبنـشود ي 
(. هرامش ي 480298 هب  مود ، هدنورپ  « ) .دوب رایتخب  هنیباک ي  ریزو  شرسپ ، هک  دوب  مداخ 

.221 ص 222 -  ذخأم 20 ، . 796 - 3
.1378  / 7  / 21 هدنسیون ، اب  یصاصتخا  هبحاصم ي  شیدنا ، کین  . 797 - 4

.190 ص 191 -  تراسا ، رد  اکیرما  تشونرس ،» هظحل ي  ، » نوتلدیم ورد  . 798 - 5
.1359  / 1  / 21 زمیات ، كرویوین  زا  لقن  هب  ص 104 ، ذخأم 191 ، . 799 - 6

ص 387. ذخأم 125 ، . 800 - 7
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تسا نم  تسود  نم ، نمـشد  نمـشد  هک  یمیدق  لصا  نیا  ساسارب  اه  ییاکیرما  : » تشون زمیات  كرویوین  ناریا ، رد  اکیرما  یماظن 
ییاج رد  .دننک » تیاضر  ساسحا  ناریا  هیلع  قارع  یتسیرورت  تایلمع  الامتحا  يزرم و  ياه  يزادـناریت  اه ، نیهوت  زا  تسا  نکمم 
جیلخ يرطخ  دشاب و  لقتسم  تسا  لیام  قارع  مینک  یم  ساسحا  ام   » هک دوب  هدش  هراشا  یکسنیژرب  تاراهظا  هب  هلاقم ، نیا  زا  رگید 

 . (1) .دوش هدز  رانک  قارع  اکیرما و  طباور  زا  تفلاخم  يزرو و  هنیک  دیاب  هک  میدقتعم  ام  .دنکن  دیدهت  ار  سراف 

هتفگ ي هب  .دوب  قارع  هاگیاج  شقن و  نییعت  يا و  هقطنم  دـیدج  درکیور  فرعم  ییاکیرما ، تاماقم  ریاـس  یکـسنیژرب و  تاراـهظا 
، هجیتن رد  .دوب  هدنام  ظافح  یب  تشادن و  ینمیا  هکبش ي  هنوگ  چیه  یکیژتارتسا  رظن  زا  اکیرما  هاش ، طوقـس  زا  سپ  کیـس ، يرگ 

اهزرم يوس  نآ  هب  ار  دوخ  بالقنا  تشاد  یعـس  هک  ناریا ، ياه  شالت  اب  دنک و  يزاسزاب  اددجم  ار  دوخ  یتینما  روضح  دـش  راچان 
هدرک حرطم  ار  شسرپ  نیا  هظحالم  نیمه  بوچراچ  رد  اکیرما ، نیشیپ  روهمج  سیئر  نوسکین ،  (2) .دزیخرب هلباقم  هب  دنک ، رداص 
ناریا نیـشناج  سراـف ) جـیلخ  رد   ) دـناوت یم  روـشک  مادـک  هک  تسا  نـیا  تـسا  حرطم  ناـگمه  يارب  هـک  یلاؤـس  اـهنت  : » هـک دوـب 

اکیرما هدحتم ي  تالایا  دور و  یم  رامـش  هب  سراف  جیلخ  یماظن  يورین  نیرت  يوق  رـضاح  لاح  رد  قارع ، يوردنت  تلود  ...؟ دوشب
 . (3) .دراد قارع  اب  طباور  دوبهب  يارب  يدایز  یقطنم  يوق و  یفاک ، لیالد 

هقطنم رد  قارع ، روشک  : » تشون روشک ، نیا  اب  هطبار  ترورض  اکیرما و  عفانم  يارب  قارع  شقن  رب  دیکأت  اب  گنج ، زا  لبق  نوسکین 
هجو چـیه  هب  تسا ؛ ییاکیرما  دـض  قارع  يوردـنت  هقلطم و  میژر  هکنیا  اـب  تسا و  رادروخرب  یـسایس  یتیولوا  زا  سراـف  جـیلخ  ي 

هتشذگ عضوم  یشم و  طخ  رد  رظندیدجت  ناکما  هجیتن  رد  تسا و  هتشادن  سراف  جیلخ  هقطنم ي  رد  زین ، ار  اه  سور  روضح  لمحت 
 . (4)« .دراد دوجو  روشک  نیا 

236 ص :

.1359  / 2  / 15 زمیات ، كرویوین  زا  لقن  هب  ص 60 ، ذخأم 191 ، . 801 - 1
ص 6. ، 1378  / 4  / 6 طاشن ، همانزور ي  دادرخ ، ات 30  ، 28 ایزوکین ، سربق ، نرق 21 ،« رد  ناریا  سالجا  ، » کیس يرگ  . 802 - 2

ص 93. ذخأم 7 ، . 803 - 3
ص 5. ذخأم 108 ، . 804 - 4
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اریز دـش  زاغآ  دـعب  هب  لاـس 1980  لـیاوا  زا  قارع  هب  تبـسن  اـکیرما  هناتـسود ي  تـالیامت  هک  تسا  دـقتعم  نمرمیت  هراـب  نـیا  رد 
هقطنم رد  يوروش  یبلط  هعـسوت  عنام  هک  درک  یم  یقلت  یتردـق  ینیمخ و  هللا  تیآ  هدـننک ي  لداعتم  يورین  ار  مادـص  یکـسنیژرب ،

، قارع دـننام  دـنمورین ، يروشک  اب  گنج  زادـنا  مشچ  هک  تشاد  دوجو  لامتحا  نیا  زمیات ، كرویوین  هتـشون ي  هب   (1) .دوب دهاوخ 
يورین هیلخت ي  نوچ  يرگید  ياه  حرط  اه  ییاـکیرما  نیا ، رب  هوـالع  .دـنک  رظندـیدجت  دوخ  تسایـس  رد  اـت  دزاـس  راداو  ار  ناریا 
یسررب زین  ار  ناریا  ياه  هاگشیالاپ  نارابمب  اب  تفن  رودص  يدابم  رد  يراذگ  نیم  اه ، ناگورگ  يرادهگن  زکارم  یلاوح  رد  یماظن 

 . (2) .دندرک

یلخاد یگدیـشاپ  مه  زا  لالحمـضا و  : » درک مالعا  نینچ  ار  ناریا  هیلع  اکیرما  تسایـس  یکـسام ، دـنومدا  اکیرما ، هجراخ ي  ریزو 
: تشاد راهظا  زین ، یکسنیژرب   (4)« .روشک نآ   (3) ياهزرم هب  مجاهت  ناریا و  داصتقا  یگدیشاپ  مه  زا  ناریا ،

تایرظن لوبق  هب  ار  ناریا  ات  دریگ  رایتخا  رد  ار  مزال  لیاسو  مامت  دروآ و  لمع  هب  ار  مزـال  ياـه  شـشوک  ماـمت  تسا  رداـق  اـکیرما  »
 . (5)« .دزاس راداو  دوخ 

رتراک نارواشم  لیالد  اـب  مادـص  لـیالد  ، نمرمیت هتـشون ي  هب  .درک  لابقتـسا  قارع  هب  تبـسن  اـکیرما  تسایـس  رییغت  زا  قارع  تلود 
ار ارگداینب  وردنت و  ناریا  دناوت  یم  قارع  هک  دریذپب  اکیرما  رگا  هک  دوب  دقتعم  مادص  .تشاد  قرف  الماک 

237 ص :

ص 163. ذخأم 4 ، . 805 - 1
ص 30. ، 1366 حلص ، اب  زیتس  عافد ، یلاع  ياروش  گنج  تاغیلبت  داتس  . 806 - 2

ياـیند : » تـفگ یمالـسا  بـالقنا  تـالوحت  هراـبرد ي  شترا  زور  تشادـیمارگ  مـسارم  رد  یناجنـسفر ، یمــشاه  ياـقآ  . 807 - 3
رگا هک  دوـب  نیا  تسخن ، هماـنرب ي  .تشاد  هماـنرب  ناریا 3  رد  دوخ  عفانم  ظـفح  يارب  توغاـط  میژر  طوقـس  زا  شیپ  يرابکتـسا ،

هب هلمح  يارب  ناگیاسمه  زا  یکی  زیهجت  تیاهن ، رد  اـتدوک و  مود ، .دـناشن  تردـق  دنـسم  رب  ار  يدارفا  روشک  نورد  زا  دوب  ناـکما 
همانزور ي « ) .دـنداد قارع  هب  ار  تیولوا  اهزور  نآ  رد  هک  دوب  ناگیاسمه  زا  یکی  زیهجت  موس ، هماـنرب  .بـالقنا  بوکرـس  ناریا و 

(. ص 1 و 2 ، 1376 نیدرورف /  هبنش 30 /  یمالسا ، يروهمج 
نیب ماظن  یلیمحت و  گنج  یمالـسا ، بالقنا  باتک  ناریا »، هیلع  قارع  گنج  هدنروآ ي  دوجو  هب  للع  ، » یمالـس نیـسح  . 808 - 4

ص 47. راهب 1376 ، یسایس ، ياه  یسررب  رتفد  تالاقم ،) هعومجم ي   ) یللملا
ص 95. ذخأم 61 ، . 809 - 5
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مادـص لاح ، نیع  رد   (2) .دیـسر دهاوخ  شا  هنابلط  هاج  ياه  فده  هب  دـش و  دـهاوخ   (1) برع ياـیند  لوبقم  ربهر  وا  دـنک  لرتنک 
، مادص داقتعا  هب  .درک  دهاوخ  تیامح  يو  یگنج  مادقا  زا  هدحتم  تالایا  ناریا  هب  قارع  هلمح ي  تروص  رد  هک  تشادن  يدـیدرت 

 . (3) .دنتشاد كرتشم  عفانم  اه  هنیمز  زا  يرایسب  رد  قارع  اکیرما و  دوب و  اکیرما  دوس  هب  اراکشآ  ینیمخ ، هللا  تیآ  يرانکرب 

ناریا و ییاوه  ییایرد و  هرـصاحم ي  لیبق  زا  یماظن  تایلمع  لاـمتحا  یـسررب  ریظن  ناریا ، هیلع  اـکیرما  تامادـقا  عضاوم و  دـیدشت 
اب ناریا  اب  تافالتخا  هیلک  لح  يارب  یگداـمآ  رب  ینبم  نیدرورف 1359  خیرات 18  رد  مادص  تاراهظا  رانک  رد   (4)، نابایب رد  گنج 

هناشن نیدرورف 1359، خیرات 19  رد  ناریا  يداصتقا  هرصاحم  ناریا و  اب  اکیرما  هطبار ي(6)  عطق  مالعا  سپس ، (5) و  روز زا  هدافتسا 
.دوب ناریا  هب  قارع  زواجت  ماجنارس ، راشف و  دیدشت  دیدج  دنور  زاغآ  هطقن ي  قارع و  اکیرما و  عفانم  یقالت  راکشآ  ي 

238 ص :

یلک بوچراچ  نیبم  ار  یلم  روشنم  لوصا  قارع  هک  درک  مالعا  یتاعوبطم  يا  هبحاـصم  یط  مادـص  لاس 1358  نمهب  رد  . 810 - 1
درک و حرط  ار  ناریا  هلئسم ي  روشنم ، نیمه  یط  مادص  .درک  مالعا  سراف  جیلخ  تینما  نیمأت  يارب  سراف  جیلخ  ياهروشک  طباور 

فرعم قارع ، دیدج  ياهراتفر  ص 68 ) حلص ، اب  زیتس   ) .درک دیکأت  هناگ  هس  ریازج  زا  ناریا  ینیـشن  بقع  رب  ینبم  بارعا  قوقح  رب 
زا يرادروخرب  ریازج و  عوضوم  رب  دیکأت  ناریا ، اب  تیدض  دیدشت  اب  دندوب  راودیما  اه  یقارع  .دوب  برع  ناهج  رد  نآ  دیدج  شقن 

.دننک تیبثت  برع  ناهج  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دنناوتب  اکیرما  تیامح 
ص 163. ذخأم 4 ، . 811 - 2
ذخأم 4،ص 164. . 812 - 3

ص 20. ، 1373 دادرخ ، گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  رهشمرخ ، ات  رهش  نینوخ  زا  نایدورد ، دمحم  . 813 - 4
.نامه . 814 - 5

لماوع هلمج  زا  ییاـکیرما ، نارومأـم  ناریا ، اـب  اـکیرما  هطبار ي  عطق  دوجو  اـب  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  سکید  .ما  ساـموت  . 815 - 6
اکیرما دـندوب و  سامت  رد  وا  هجراخ ي  ریزو  هداز ، بطق  قداص  و  ناریا ، دـیدج  روهمج  سیئر  ردـص ، ینب  اـب  اـکیرما ، یتاـعالطا 
تـسایس  ) .دوب هدرک  ظفح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  فلتخم  ياه  یگدـنیامن  اـب  ار  دوخ  طاـبترا  نارگید  يرگیجناـیم  اـب  ناـنچمه 

(. ص 75 اکیرما ، ناریا و  یسایس : گنهرف  تردق و 
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گنج زاغآ  يارب  سوکعم  شرامش 

زا نانیمطا  اما  ؛(1)  تسا هدـش  حرطم  گنج  عوقو  رد  فلتخم  لماوع  ثداوح و  ریثأت  شقن و  زا  یتواـفتم  ياـه  هاگدـید  نونکاـت ،
زا سپ  هام  هلصاف ي 20  رد  اریز  تسا ؛ راوشد  يا  هزادنا  ات  هدوب ، گنج  يارب  سوکعم  شرامـش  زاغآ  هطقن ي  يا  هثداح  هچ  هکنیا 

.تشاد رارق  یگنج  تلاح  رد  زین ، عقاوم  یخرب  رد  دوب و  ینارحب  هراومه  قارع  ناریا و  تابـسانم  گنج ، عورـش  ات  بالقنا  يزوریپ 
.تسین ریذپ  ناکما  یتحار  هب  صاخ  يا  هثداح  رب  دیکأت  ای  ینامز  هطقن ي  کی  نییعت  اذل 

؛ دنا هتـشاد  یتوافتم  ياه  هزیگنا  لیالد و  ناریا  ربارب  رد  کی  ره  قارع  اکیرما و  هچرگ  هک  تسا  نیا  یلـصا  ضرف  یـسررب ، نیا  رد 
، یتینما یماظن و  یـسایس ، ياهدادخر  ثداوح و  رد  نآ  یلجت  ییوسمه و  نیا  یقالت  دش و  وسمه  ناریا  هیلع  اهنآ  عضاوم  اجیردـت 
هب اه  ناگورگ  هلئـسم ي  لح  رد  تسب  نب  زا  سپ  اه  ییاکیرما  .دوب  گـنج  عورـش  يارب  سوکعم  شرامـش  زاـغآ  هطقن ي  عقاورد 
اب یلو  دـنتخاس ؛ مهارف  اکیرما  ترافـس  فرـصت  زا  سپ  هلـصافالب  ار  نآ  تادـیهمت  دـنتفرگ و  رارق  یماظن  مادـقا  ریـسم  رد  جـیردت 

.دندروآ يور  ناریا  هیلع  مادقا  يارب  قارع  هزیگنا ي  ناوت و  هب  سبط ، رد  اه  ناگورگ  يزاسدازآ  یماظن  تایلمع  تسکش 

لاس زییاـپ  عقاورد ، لوا ، هرود   (2) .دوب گنج  زاغآ  يارب  اـهنآ  هدارا ي  نیبم  هک  دـنداد  ماـجنا  ار  یتامادـقا  هرود ، رد 2  اـه  یقارع 
تامادقا دیدشت  هک  دوب   1358

239 ص :

تایرظن قارع  ناریا و  گنج  هرابرد ي  و  يرظن » داعبا  رد  گـنج  عوقو  ياـه  هیرظن  یـسررب   » ناونع تحت  لوا  لـصف  رد  . 816 - 1
.دش یسررب  دوجوم 

هتـشون دوخ  باتک  رد  گنج  يارب  روشک  نیا  یگدامآ  هرابرد ي  قارع ، یتاـعالطا  نارـسفا  زا  ییارماـس ، قیفو  رکـشلرس  . 817 - 2
هیهت تایئزج  مامت  اب  مزال ، ياه  حرط  هتـشذگ  لاس  کی  زا  .تشادـن  دوجو  یلکـشم  گـنج  يارب  يزیر  هماـنرب  هنیمز ي  رد  تسا :

راک يور  زا  سپ  دسر  یم  رظن  هب  حیضوت  نیا  زا  سپ  ص 53 ) یقرش ، هزاورد  یناریو   ) دش یم  رورم  رمتسم  تروص  هب  دوب و  هدش 
.دوب هدرک  هیهت  ار  مزال  ياه  حرط  گنج ، يارب  قارع  لاس 1358 ، ناتسبات  رد  مادص  ندمآ 
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، نامز نیا  رد  .دـنهدب  ناریا  هب  یتاعالطا  قارع ، یگدامآ  هرابرد ي  اهنآ ، دـش  ثعاب  تخیگنارب و  ار  اـه  ییاـکیرما  ینارگن  قارع ،
هیلع قارع  یماظن  مادقا  دش  ثعاب  عقاورد  هثداح  نیا  دوب و  هتفرگن  تروص  اکیرما  ترافـس  فرـصت  يارب  یمادقا  هنوگ  چـیه  زونه 

سیئر نیلوا  ناونع  هب  ردـص ، ینب  باـختنا  ناریا و  رد  يروهمج  سیئر  تاـباختنا  يرازگرب  اـب  مود  هرود ي  .دـتفیب  ریخأـت  هب  ناریا 
هلئـسم ي يروهمج ، سیئر  مادـقا  اـب  هک  دـندوب  نارگن  اـه  یقارع  هلحرم  نیا  رد  .دـش  زاـغآ  لاـس 1358  نمهب  رد  ناریا ، روـهمج 

رطخ هب  هقطنم  رد  قارع  تیولوا  لاـمتحا  هجیتن  رد  ددرگ و  رارقرب  اـکیرما  ناریا و  ناـیم  دـیدج  يدـنویپ  دوش و  لـح  اـه  ناـگورگ 
تحت دیدج  تلود  دش و  دـیدشت   1358 نیدرورف 1359 -  دنفـسا و  رد  قارع  یماظن  تامادقا  تاظحالم ، نیمه  هیاپ ي  رب  .دـتفیب 

.دش یبایزرا  یتصرف  هباثم ي  هب  اه  ییاکیرما  يارب  دیدج  تیعضو  .تفرگ  رارق  راشف 

ياه تسایـس  اب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  اه  یقارع  نانآ ، یماظن  مادـقا  سپـس  يداصتقا و  میرحت  مـالعا  ناریا و  اـب  اـکیرما  هطبار ي  عطق 
، نمـض نیا  رد  .دش  مهارف  اکیرما  قارع و  يراکمه  شیازفا  ياه  هنیمز  تیعـضو ، نیا  موادت  رد  .دـنوش  ماگمه  ناریا  هیلع  اکیرما ،

نیا شرازگ  هرابرد ي  هسنارف ، پاچ  وراگیف ، هلجم ي  .دوب  تیمها  زئاـح  رایـسب  لاس 1358  هامریت  رد  مادص  اب  یکـسنیژرب  تاقالم 
رد ندرا ، هب  رفـس  رد  یکـسنیژرب  هک  دش  زاغآ  ینامز  هاـمریت 1359 ، هتـشذگ /  نئوژ  زا  قارع  ناریا و  گـنج  : » تشون  (1) تاقالم
هک درک  میهفت  ار  رما  نیا  دـنک و  تیامح  الماک  نیـسح  مادـص  زا  هک  داد  لوق  درک و  تاقالم  مادـص  صخـش  اب  قارع  ندرا و  زرم 

کی يرارقرب  الامتحا  و  دنورا )  ) برعلا طش  هنیمز ي  رد  قارع  يوزرآ  اب  اکیرما 

240 ص :

عضاوم رییغت  ارهاظ  .دش  رـشتنم  وراگیف  هلجم ي  رد  هسنارف  هب  زیزع  قراط  رفـس  زا  سپ  راب  نیتسخن  يارب  تاقالم  نیا  ربخ  . 818 - 1
.دننک راکشآ  ربخ  نیا  راشتنا  اب  ار  دوخ  يدنم  هیالگ  اه  یقارع  دش  ببس  ناریا  هب  قارع  مجاهت  زا  سپ  اکیرما  راتفر  و 
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 . (1)« .دش رجنم  ناریا  هیلع  قارع  گنج  هب  تامادقا  هیلک ي  هرخالاب  درک و  دهاوخن  تفلاخم  هقطنم  نیا  رد  ناتسبرع  يروهمج 

هیزجت ي دـنورا و  هناخدور ي  رب  قارع  تیمکاـح  ریازجلا و  دادرارق 1975  رییغت  اب  ار  دوخ  تقفاوم  اـکیرما  شرازگ ، نیا  ساـسارب 
ياهدرواتسد هرابرد ي  شرازگ ، نیا  رد  .داد  شیازفا  گنج  هب  دورو  يارب  ار  قارع  ياه  هزیگنا  رما  نیمه  درک و  مالعا  ناتـسزوخ 

زا ناریا  یمالـسا  يروهمج  میژر  دوش و  یم  تابث  یب  ناریا  دوشب  زوریپ  دادغب  رگا  هک  دوب  نینچ  اه  ینیب  شیپ  : » دش هتـشون  اکیرما 
یماح و ار  دوخ  دناوت  یم  اکیرما  قارع ، تسکـش  تروص  رد  دسر و  یم  تردق  هب  نآ  ياج  برغ  رادـفرط  یتلود  دور و  یم  نایم 

 . (2)« .دنک دادملق  ناریا  عفادم 

رد نمرمیت ، .دوب  برغ  رادـفرط  یتلود  رارقتـسا  ناریا و  هب  ددـجم  تشگزاب  اـکیرما ، يارب  تسایـس  نیا  ییاـهن  هجیتن  یلک ، روط  هب 
حیـضوت بیترت  نیا  هب  اکیرما ، پاچ  زمیات ، كرویوین  همانزور ي  زا  لقن  هب  ار  یکـسنیژرب  مادـص و  تاـقالم  شرازگ  دوخ  باـتک 

ثحب و رادید  نیا  زا  فده  همانزور  نیا  هتشون ي  هب  .تفرگ  تروص  لاس 1980  هیئوژ ي  لوا  هتفه ي  رد  تاقالم  : » هک تسا  هداد 
يریگ هجیتن  نایاپ  رد  وا ،  (3)« .دوب ناریا  ياه  تسایس  اب  تفلاخم  قارع و  اکیرما و  ياه  تیلاعف  یگنهامه  ياه  هار  هرابرد  هرکاذم 

زبس غارچ  دادـغب  رد  رادـید ، نیا   (4) .تسا هدوـب  یگنج  ییاروـش  مکح  رد  سـالجا  تفگ  دـیاب  تروـص  نیا  رد  : » هک تسا  هدرک 
بلق هک  دوـبن  یکـش  : » تسا هتـشون  گیـس  يرگ  زا  لـقن  هب  سپـس  نمرمیت ،  (5)« .دـش یقلت  ناریا  اب  گـنج  يارب  قارع  هب  اـکیرما 

یم دـنمتردق  قارع  کی  درک و  یم  دـیدهت  ار  هقطنم  رد  اـکیرما  عفاـنم  یمالـسا  بـالقنا  دـیپت ؛ یم  فرط  مادـک  يارب  یکـسنیژرب 
دروآ دوجو  هب  مادص  رد  ار  یقلت  نیا  المع  یکـسنیژرب ، .دـنک  دـس  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  هنابلط ي  هعـسوت  ياهوزرآ  يولج  تسناوت 
ناشن مادـص  هب  مجاـهت ، هنیمز ي  رد  يراکـشآ  زمرق  غارچ  چـیه  نوچ ، .تسا  هداد  زبس  غارچ  ناریا  هب  نآ  مجاـهت  يارب  اـکیرما  هک 

 . (6)« .دشن هداد 

241 ص :

.1359  / 9  / 17 یمالسا ، بالقنا  همانزور ي  . 819 - 1
.نامه . 820 - 2

.1359  / 10  / 16 اکیرما ، ویدار  زا  لقن  هب  ص 165 ، ذخأم 4 ، . 821 - 3
.نامه . 822 - 4

ص 166. ذخأم 4 ، . 823 - 5
.نامه . 824 - 6
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هک درک  ذاختا  ار  یعضاوم  دوزفا و  ناریا  هیلع  دوخ  تامادقا  هنماد ي  رب   (1)، تشاد دیدج  تیعضو  زا  هک  یکاردا  هیاپ ي  رب  قارع ،
تیولوا رییغت  نوـماریپ  حیـضوت  رد  اهدـعب  مادـص ، .دـنک  یم  تکرح  گـنج  تشگزاـب  نودـب  ریـسم  رد  روـشک  نآ  داد  یم  ناـشن 

هب : » تفگ لیئارسا  تیولوا  رب  دیکأت  اب  ناریا  لیئارسا و  دیدهت  تیولوا  نییعت  لاس 1977 و  رد  شدیاقع  هب  هراشا  اب  قارع  تادیدهت 
 . (2)« .لیئارسا دعب ، ناریا و  لوا ، .دینک  حیحصت  ار  رخأت  مدقت و  طقف  متفگ : گنج  زا  شیپ  هام  هک 4  مراد  دای 

دقتعم زیزع ، قراط  .تفای  شیازفا  اجیردـت  ناریا  لخاد  رد  هنابلط  هیزجت  یبالقنا و  دـض  تاکرحت  زا  تیامح  رد  اـه  یقارع  عضاوم 
زین وا  اما  تسا ؛ هلئسم  نیا  لح  هار  مالسا  هک  دیوگ  یم  ینیمخ  ماما  .درکن  لصف  لح و  ار  یلم  ياه  تیلقا  تالکـشم  هاش  : » هک دوب 

الاـمتحا ناتـسزوخ و  ناتـسچولب ، هب  وا  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوت  یم  زیزع  قراـط  نخـس  نیا  هیاـپ ي  رب  .داد » دـهاوخن  ماـجنا  يراـک 
قلخ هب  دورد ، نمـض  مادص ،  (3) .دنتـسه ادـج  سراف  تیلقا  تیمکاح  زا  هک  درگن  یم  یقطاـنم  مشچ  هب  ناتـسدرک ، ناـجیابرذآ و 

رد برع  کی  هک  ییاـج  دریگ ، رارق  زاوها  برع  مدرم  راـنک  رد  هک  دـنیب  یم  فظوم  ار  دوخ  قارع  درک  مـالعا   (4) ناتسبرع زرابم 
ریزو تسخن  ماقم  مئاق  ناضمر ، نیـسای  هط   (5) .دگنج یم  يراتخمدوخ  هب  ندیـسر  يارب  دـنک و  یم  یگدـنز  زیخ  تفن  يا  هقطنم 

ریازجلا دادرارق 1975  رد  رظندـیدجت  ناتـسبرع و  رد  برع  تلم  قوقح  ياطعا  زا  هناگ  هس  ریازج  يریگ  سپزاب  هب  هراشا  اـب  قارع ،
ینارنخس ماگنه  هب  مادص   (6) .تفگ نخس 

242 ص :

: تسا هتـشون  اه  ناگورگ  تاجن  يارب  اکیرما  شـشوک  زا  قارع  تشادرب  هرابرد ي  اکیرما ، پاـچ  زرفآ ، نیراـف  هلجم ي  . 825 - 1
دهاوخ تسد  ناریا  هیلع  يرت  گرزب  بتارم  هب  یماظن  مادقا  هب  رگید  راب  اکیرما  هک  دـندرک  تشادرب  نینچ  مادـقا  نیا  زا  اه  یقارع  »

(. 1359  / 10  / 17  - 16 اکیرما ، ویدار  هرامش ي 294 ، سراپ ، يرازگربخ  « ) .دز
.قارع نایشترا  عمج  رد  مادص  ینارنخس  ص 27 ، ذخأم 223 ، . 826 - 2

.1359  / 6  / 31 روتینام ، سنیاس  نیتسیرک  زا  لقن  هب  ص 94 ، ذخأم 191 ، . 827 - 3
.قارع ياتدوک  درگلاس  نیمهدزاود  تبسانم  هب  مادص  ینارنخس  ص 594 ، ذخأم 104 ،، . 828 - 4

لاس 1359. نیدرورف  رد  مادص  ینارنخس  ص 594 ، ذخأم 104 ، . 829 - 5
ص 47. ذخأم 223 ، . 830 - 6
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نامدرک ناردارب  عمق  علق و  : » تفگ دنتسه  نابزدرک ، نآ  مدرم  رتشیب  هک  دادغب ، لامش  يرتمولیک  رد 400  عقاو  باخیلخ ، هقطنم  رد 
رد دـنبای و  ییاـهر  ینیمخ  ماـما )  ) عـمق عـلق و  زا  ناتـسبرع  رد  اـم  برع  درک و  ناردارب  هـک  دیـسر  دـهاوخ  يزور  یلو  دراد  هـمادا 

یمـسر تاـماقم  ریاـس  نانخـس  رارکت  نمـض  زین  قارع ، یلم  سلجم  تقو  سیئر  دادـح ، میعن   (1)« .دننک یگدنز  حلـص  شمارآ و 
هطبار دوبهب  يارب  قارع ، تقو  هجراخ ي  ریزو  يدامح ، نودعس   (2)« .میریذپ یمن  ار  قارع  ناریا و  نایم  يرگیجنایم  : » تفگ قارع 
قارع اهنت  نم  روظنم  یبرع ، ياهروشک  لئاسم  رد  ناریا  میقتـسمریغ  میقتـسم و  تلاـخد  مدـع  ـالوا ، : » درک نییعت  طرـش  ناریا 2  اب 

رارق ناهج  ياه  كولب  یـسایس  ذوفن  ریز  ینعی  .دشاب  دـهعتمریغ  يروشک  اعقاو  ناریا  ایناث  .تسا  یبرع  ياهروشک  لک  هکلب  تسین ؛
 . (3)« .دنک یم  کیدزن  ام  ياهزرم  هب  ار  اه  تردق  نیا  هطلس ي  ذوفن و  تروص ، نیا  ریغ  رد  هک ، ارچ  .دریگن 

ام يدـج ، یگنج  زورب  تروص  رد  : » تشوـن قارع  ناریا و  ناـیم  عاـضوا  رییغت  هراـبرد ي  دادـح ، میعن  زا  لـقن  هب  تسپ ، نتگنـشاو 
: تفگ قارع  یماظن  تاکرحت  شرازگ  بیذکت  نمض  يو  .دننکن » شومارف  زگره  هک  داد  میهاوخ  ناریا  حلسم  ياهورین  هب  یـسرد 

.دـنرادن ار  هژیو  یگدامآ  کی  یگتـسیاش  تیفرظ و  الوصا  اه  یناریاو  تسین  ناریا  لخاد  عیاـقو  لرتنک  هب  رداـق  یتح  ناریا  شترا  »
لماش الامتحا  هک   ) ار اه  کمک  نیا  یمامت  قارع  : » تفگ ناریا  رد  بلط  هیزجت  ياه  ناـیرج  هب  کـمک  هراـبرد ي  نینچمه  دادـح 
ریزو هللاریخ ، ناندع   (4)« .تسا هتـشاذگ  اه  تیلقا  نیا  رایتخا  رد  يراتخمدوخ  بسک  يارب  طقف  دوش ) یم  تاـمهم  هحلـسا و  لوپ ،

ام : » تفگ عوـقولا  بیرق  ریطخ  تـالوحت  ثداوـح و  هب  هراـشا  نمـض  قارع  یهرز  رکـشل 10  زا  دـیدزاب  ماگنه  هب  زین  قارع ، عاـفد 
 . (5)« .درک میهاوخ  هل  نامیاهاپ  ریز  ار  اه  یناریا 

نیا یتاغیلبت  یسایس و  عضاوم  دیدشت  اب  قارع  یماظن  تاکرحت  عومجم ، رد 

243 ص :

.راهنلا همانزور ي  زا  لقن  هب  ص 51 ، ذخأم 223 ، . 831 - 1
ص 67. ذخأم 223 ، . 832 - 2

.ثداوحلا هلجم ي  زا  لقن  هب  ص 48 ، ذخأم 223 ، . 833 - 3
.1359  / 1  / 22 تسپ ، نتگنشاو  زا  لقن  هب  ، 388 ص 389 -  ذخأم 125 ، . 834 - 4

ص 148. ذخأم 77 ، . 835 - 5
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لوا ههام ي  هس  رد  اـهنت  دوب  دروم  عومجم 84  رد  لاس 1358  رد  هک  قارع  يزرم  تازواـجت  بیترت  نیا  هب  .تفاـی  شیازفا  روشک 
 . (1) .تفای شیازفا  دروم  هب 142  لاس 1359 

گنج يارب  قارع  یگدامآ 

تیامح هعماج و  راـتخاس  رد  هاـش  میژر  هب  هتـسباو  رـصانع  هدـنامیقاب ي  دوجو  اـب  هک  داد  ناـشن   (2) هژون یماظن  ياـتدوک  تسکش 
رب  (3) .درادـن دوجو  بالقنا  فلاخم  ياهورین  رب  هیکت  اب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يزادـنارب  ناکما  اهنآ ، زا  قارع  برغ و  اکیرما و 
هب راکشآ  مجاهت  زاغآ  رب  ینبم  قارع  يریگ  میمصت  لیالد  زا  یکی  هژون  ياتدوک  تسکـش  هک  تسا  دقتعم  نمزدرک  ساسا ، نیمه 

روظنم هب  ار  یمهم  تامادـقا  عضاوم و  هاـم ، زا 2  شیب  گنج ، عورـش  ات  هژون  ياـتدوک  یناـمز  هلـصاف ي  رد  قارع   (4) .تسا ناریا 
.داد ماجنا  کیتاملپید  یماظن و  ياه  هنیمز  رد  گنج  يارب  یگدامآ 

هتـشذگ رد  رگا  نارگلیلحت ، زا  یخرب  رظن  ربانب  هک  تسا  عوضوم  نیا  رد  هتـشذگ  اب  ناریا ، هیلع  قارع  دـیدج  ياـه  شـالت  تواـفت 
یسایس تیعضو  لاس 1359  همین ي  رد  هژیو  هب  دیدج ، هرود  رد  دوب ، قارع  هب  ناریا  بالقنا  رودص  زا  ینارگن  قارع  تامادقا  أشنم 

هب عوضوم  نیا  دوب و  روشک  ینوناق  روهمج  سیئر  ردص ، ینب  هکنآ  دوجو  اب  اریز  تشاد ؛ رارق  تلاح  نیرتدـب  رد  ناریا  یعامتجا  - 
لوصا بوچراچ  رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  ياهداهن  رارقتسا  يدنمنوناق و  يانعم 

244 ص :

ص 41. ذخأم 122 ، . 836 - 1
نیفلاـخم هاـش و  میژر  رادـفرط  رـصانع  زا  یبیکرت  اـب  راـیتخب و  يروحم  شقن  اـب  لاـس 1359 ، هاـمریت  رد  هژون ، ياـتدوک  . 837 - 2

هژون و ياتدوک  تایلمع  تسکـش  .دـش  ارجا  یحارط و  هقطنم  ياهروشک  یخرب  قارع و  اـکیرما ، تیاـمح  اـب  یمالـسا و  يروهمج 
.دش رجنم  ناریا  هب  زواجت  يارب  اه  یقارع  تامادقا  نآ  زا  اکیرما  يدیماان 

هب اکیرما ،) پاچ   ) زرفآ نیراف  هلجم ي  ، 1359  / 10  / 17 هرامش 294 ، هژیو ، ياه  شرازگ  هیرـشن ي  سراپ ، يرازگربخ  . 838 - 3
.1359  / 10  / 16 اکیرما ، ویدار  زا  لقن 

ص 49. ذخأم 57 ، . 839 - 4
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میمـصت ناکما  اهرظن ، فالتخا  نیمه  دـش و  دـیدشت  روشک  یـسایس  راتخاس  سأر  رد  تاـشقانم  هنماد ي  یلو  دوب ؛ یـساسا  نوناـق 
هژون و ياتدوک  فشک  اب  .دوب  هتخاس  ور  هبور  شلاچ  اب  روشک  یـساسا  لئاسم  لـصف  لـح و  يارب  ار  کـیژتارتسا  حطـس  رد  يریگ 

داجیا شترا و  رد  یساسا  یلوحت  يارب  هک  دش  نشور  زوریناوه ، ینیمز و  يورین  ییاوه ، يورین  فلتخم  ياه  شخب  رد  نآ  رـصانع 
تافالتخا لیلد  هب  ماما  ياه  تیامح  دوجو  اب  زاین ، جیسب  .تسا  زاین  نامز  يراذگ و  هیامرس  شالت و  هب  هدنرادزاب ، یعافد و  تردق 

سپ يرگید  لکـش  هب  نآ  موادت  بالقنا و  زا  لبق  باصتعا  زا  لصاح  دوکر  نینچمه ، .درکن  ادیپ  یماظن  تیوه  تالکـشم  ریاس  و 
دنچره .دوبن  ناریا  دوس  هب  عاضوا  زین ، یللملا  نیب  طیارـش  رظن  زا  .دوب  هدرک  فیعـضت  الماک  ار  روشک  يداـصتقا  هینب ي  بـالقنا  زا 
رادـتقا تردـق و  اب  هلباقم  سپـس  یمدرم و  ینید و  هصخـشم ي  اب  بالقنا  یلو  دوب ؛ ناریا  دوس  هب  مالـسا  ناـهج  رد  یمومع  راـکفا 

رد .دوب  هدرک  فیعض  یللملا  نیب  راتخاس  نارگیزاب و  حطس  رد  ار  ناریا  یللملا  نیب  تیعقوم  روشک ، نیا  ترافس  فرـصت  اکیرما و 
يارب قارع  هقطنم و  ياهروشک  برغ ، اکیرما ، ینابیتشپ  تیامح و  تحت  روشک ، جراـخ  لـخاد و  رد  یناریا  ناـفلاخم  عاـضوا ، نیا 
رودص زا  ینارگن  هیاپ ي  رب  ایآ  قارع  تلود  حیضوت ، نیا  اب  لاح  .دندرک  یم  شروش  یمالسا  يروهمج  ماظن  يزادنارب  فیعضت و 

تیعقوم فیعـضت  زا  لصاح  تصرف  هیاـپ  رب  افرـص  اـی  .داد  شرتسگ  ناریا  هیلع  ار  شیاـه  تیلاـعف  قارع  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
تحـص و نازیم  دـناوت  یم  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  درک ؟ لـمع  ناریا  هیلع  اـکیرما  اـب  وـسمه  ناریا و  یللملا  نـیب  یماـظن و  یـسایس ،

فادـها اب  قارع  هکنیا  اـی  دـش  ناریا  هب  زواـجت  قارع و  کـیرحت  بجوم  ناریا  راـتفر  اـیآ  هک  دزاـس  نشور  ار  هیرظن  نیا  ماکحتـسا 
، عاضوا روشک و  رب 2  مکاح  تیعـضو  قارع و  هزیگنا ي  هب  هجوت  اب  نینچمه ، .درک و  زواجت  ناریا  هب  تصرف ، زا  هدافتـسا  صاخ و 

؟ تشاد دوجو  گنج  عوقو  زا  يریگولج  ناکما  ایآ  هقطنم 

245 ص :
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یماظن تامادقا 

لیکشت اب  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  هلـصافالب  قارع ، تلود  .دوب  راکـشآ  هنیمز  دنچ  رد  گنج  يارب  یگدامآ  تهج  هب  قارع  شالت 
یبایزرا ار  دوخ  یگدامآ  نآ  رورم  رونام و  يرازگرب  تاـعالطا و  يروآ  عمج  نمـض  (1) و  داد ماجنا  ار  مزال  تاـعلاطم  يا ، هتیمک 

زا ناهدنامرف ، زا  یکی  هتفگ ي  هب  زین ، مادص  یتح  .تفای  شیازفا  یماظن  ياه  ناگی  زا  یقارع  نالوئـسم  ناهدنامرف و  دـیدزاب  .درک 
هرابرد يو  لاؤس  هب  خساپ  رد  شناهارمه  زا  یکی  نامز  نامه  رد  .درک  دـیدزاب  هقطنم  زا  هبیتق  هاگـساپ  رد  رقتـسم  یقارع  پیت  لحم 

نیا زا  سپ  .درک » مهاوخ  ناسکی  كاخ  اب  ار  اجنآ  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  : » تفگ مادص  .تسا » نیریش  رـصق  : » تفگ هقطنم ، مان  ي 
هتـشون ي هب  .درک  مادـقا  ورین  ییاج  هباج  هب  اجیردـت  قارع  نینچمه ،  (2) .درک هلمح  نیریش  رـصق  فرط  هب  قارع  رکشل 6  دیدزاب ،

عمجت نیا  هدمع ي  هک  دندمآدرگ ، ناریا  زرم  لوط  رد  یقارع  زابرـس  رازه   50 برع ، کیتاملپید  عبانم  زا  لقن  هب  زمیات ، كرویوین 
 . (3) .دوب ناتسزوخ  یحاون  رد  ورین 

246 ص :

تایلمع هرادا ي  هب  زور  دنچ  تشذگ  زا  سپ  تسا : هتشون  هنیمز  نیا  رد  قارع ، یتاعالطا  رـسفا  ییارماس ، قیفو  رکـشلرس  . 840 - 1
يدنفادپ ياه  حرط  هیهت ي  يارب  مزال  تاعلاطم  داجیا  روظنم  هب  هبتر ، یلاع  يا  هتیمک  هک  دش  مولعم  .مدـش  هدـناوخارف  شترا  داتس 

یم هدناوخ  تاعلاطم  هتیمک ي  هک  هتیمک ، نیا  رد  .تسا  هدش  لیکـشت  گنج  زورب  ای  عاضوا  ندـش  ینارحب  تروص  رد  يدـنفآ ، ای 
میرکلادبع داتس  گنهرس  راقلادبع ، دمحم  داتس  گنهرس  هرامالارجو ، رکاش  داتـس  پیترـس  نونلاذ ، داوجلادبع  داتـس  پیترـس  دش ،

، هدیزگرب نارسفا  زا  هک  نانیا  .دنتـشاد  روضح  يریهزلا ، نسح  دجما  داتـس  گنهرـس  دیعـس و  لیلخ  لیبن  داتـس  گنهرـس  يواثیعلا ،
يارب يزیر  همانرب  .دنتخادرپ  ناریا  لیئارـسا و  یـسررب  هب  رایـسب ، راکتـشپ  اب  یپایپ  هام  نیدنچ  دندوب ، گنج  لیـصحتلا  غراف  ملاع و 

بوخ و تاعالطا  ام  .دوب  هتیمک  نیا  یلـصا  فیاظو  هلمج  زا  يدـنفادپ ، ای  دـشاب  يدـنفآ  هک  نآ  زا  معا  ناریا ، اب  یماظن  ییورایور 
هب یتیعمج و  یگدنکارپ  یـسایس ، عاضوا  دوب : ریز  لئاسم  رد  تاعالطا  نیا  .میداد  رارق  هتیمک  نیا  رایتخا  رد  ناریا  هب  عجار  یلماک 

هزاورد یناریو   ) .حلـسم ياهورین  تیعـضو  يداصتقا و  عاضوا  یتاعالطا ، یتینما و  ياه  سیورـس  ناریا ، فلتخم  ياه  تیموق  هژیو 
(. 39 ص 40 -  یقرش ،

یـسررب سنارفنک  نیمراهچ  هدـیزگرب  تالاقم  ناریا ،» رد  یقارع  یگنج  ناریـسا  تایبدا  هب  یهاـگن  ، » یگنهرـس یـضترم  . 841 - 2
ص 30. ، 1373 نارهت ، سدقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح  داینب  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  سدقم ، عافد 

ص 391. ذخأم 125 ، . 842 - 3
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هک ینامز  رد  گنج  زا  شیپ  : » تسا هتفگ  هنیمز  نیا  رد  ییارماس  قیفو  .دوب  رادروخرب  زین ، يداـیز  يرایـسب  يزرا  هناوتـشپ  زا  قارع 
رالد درایلیم  زا 30  شیب  هب  نآ  غلبم  هک  .میدوب  رادروخرب  یناوارف  يزرا  يدـقن و  ياه  هدرپس  زا  اـم  دوب  یهت  ـالماک  ناریا  هنازخ ي 

 . (1)« .دیسر یم 

ناریا رب  اه  هنیمز  نیا  رد  قارع  دهد  یم  ناشن  هک  دنک  یم  هراشا  عوضوم  دنچ  هب  نمزدرک  قارع ، هدـمع ي  ياه  ییاناوت  هرابرد ي 
: تشاد يرترب 

.گنج زا  شیپ  هرود ي  لالخ  رد  رتشیب  یماظن  یسایس ، تابث  - 1

.دش زاغآ  ههد ي 1970  طساوا  زا  هک  هیاسمه  ياهروشک  اب  هناتسود  طباور  - 2

.يوروش ای  هسنارف  تخاس  یتاحیلست  ياه  متسیس  نیرت  هتفرشیپ  نردم و  ياهرازفا  گنج  ددعتم  عبانم  هب  موادم  یسرتسد  - 3

.گنج زاغآ  يارب  الاب  رابتعا  یلام و  میظع  ریاخذ  - 4

 . (2) .داصتقا دوبهب  یگدنز و  ياهدرادناتسا  یجیردت  دشر  اب  هارمه  هدنلاب  اتبسن  یلوحت  - 5

رگا هک  دـندرک  یم  ینیب  شیپ  دـنتفگ و  یم  نخـس  ناریا  رب  قارع  يرترب  زا  ناسانـشراک  نارظان و  یمامت  تاظحالم ، نیمه  هیاپ  رب 
دهاوخ دنم  هرهب  يرتهب  رایسب  یگدامآ  زا  اه  یناریا  هب  تبسن  اه  یقارع  دماجنیب  گنج  هب  قارع  ناریا و  نایم  هدنیازف ي  كاکطـصا 
عیـسو هلمح  کی  اب  صخـشم  ياه  فدـه  هب  ییاوه  تخـس  تابرـض  هک  تخاس  دـعاقتم  ار  مادـص  زین ، نایرارف  تاعالطا   (3) .دوب

زین ناریا  یبـالقنا  تموـکح  یــشاپورف  هـب  تـسا  نـکمم  یتـح  دوـب و  دـهاوخ  یفاـک  ناریا  شترا  ندروآرد  وـناز  هـب  يارب  یهرز 
 . (4) .دماجنیب

مود ههام ي  رد 3  اهنت  هک  نانچ  دـندوزفا  دوخ  يزرم  تازواـجت  هنماد ي  رب  ناریا  رب  دوخ  يرترب  هب  يداـمتعا  نینچ  اـب  اـه ، یقارع 
: تشاد راهظا  ناریا  تلود  تیعضو  هرابرد ي  زیزع ، قراط   (5) .دوب هدش  غلاب  دروم  هب 410  تازواجت  نیا  لاس 1359 ،

247 ص :

ص 61. ذخأم 80 ، . 843 - 1

ص 58. ذخأم 57 ، . 844 - 2
.زمیات كرویوین  زا  لقن  هب  ص 389 ، ذخأم 125 ، . 845 - 3

، نارهت لاـس 1370 ، یـضاق ، دـمحا  هـمجرت ي  سراـف ، جـیلخ  نارحب  نیــسح و  مادـص  يورلیم ، يروـل  رلیم و  تیدوـج  . 846 - 4
ص 188. نیرز ، تاراشتنا 

ص 41. ذخأم 122 ، . 847 - 5
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، بولطم يداصتقا  یللملا ، نیب  لفاحم  رد  ینیدـحتم  يوق ، شترا  کی  نتـشاد  نودـب  تسین  رداـق  ناـهج  رد  يروشک  چـیه  تلود  »
 . (1)« .درادن ار  تازایتما  نیا  زا  کی  چیه  ناریا  یمالسا  يروهمج  .دنک  مادقا  گنج  هب  یتاحیلست  كرادت  یلام و  عبانم 

رد ینانبل  ناراگن  همانزور  نایم  رد  گنج ، هدارا ي  يرترب و  ساسحا  نیمه  هیاپ  رب  قارع ، تاعالطا  گنهرف و  ریزو  مساـج ، فیطل 
هک ینامز  ات  یلعف  ياه  شالت  دش ، دـهاوخ  مه  رتدـیدش  تافالتخا  نیا  : » تفگ قارع  ناریا و  روشک  هنیرید ي  تافالتخا  هب  خـساپ 

 . (2)« .تفای دهاوخ  همادا  دیآ ، راک  يور  یتلود  ناریا  رد 

یبالقنا و دـض  ياه  هورگ  زا  ار  دوخ  تیامح  امـسر  ناراگنربخ  عمج  رد  ناریا ، تلود  رییغت  هب  تالیامت  نیا  هیاپ ي  رب  زین ، مادـص 
نافلاخم ای  ناضراعم و  زا  یکی  رگا  دیـشاب  هتـشادن  راظتنا  نیاربانب  میراد ، يدـب  طباور  ناریا  تلود  اب  ام  : » درک مـالعا  بلط  هیزجت 

تـسد مییوگ و  یم  مالـس  یگمه  هب  .میهدـب  یفنم  باوج  وا  هب  تسادـصمه  ام ] اب  ،] ناریا اب  تفلاخم  رد  هک  دراد  مالعا  میژر  نیا 
 . (3)« .مییوگ یم  خساپ  شمالس  هب  هکلب  میراذگ ؛ یمن  شا  هنیس  هب  در 

سیراپ هب  ار  دوخ  تینما  نامزاس  سیئر  ناریا ، بونج  رد  یتلود  داـجیا  يارب  مادـص ، تسایـس ، نیمه  وریپ  يروناـیک ، هتـشون ي  هب 
(4)، ینالوط یتاقالم  یط  مادص ، رایتخب و  .دـمآ  دادـغب  هب  رایتخب  روپاش  اب  وا  دـیایب و  دادـغب  هب  هک  درک  توعد  رایتخب  زا  داتـسرف و 

یتـلود هقطنم  نیا  رد  دوب ، یناـسآ  راـک  مادـص  لاـیخ  هب  هک  زیخ ، تفن  عباـنم  ناداـبآ و  زاوـها و  لاغـشا  زا  سپ  هک  دنتـشاذگ  رارق 
(5) .تخانش دنهاوخ  تیمسر  هب  ار  تلود  نیا  هام  ود  یکی  زا  سپ  یبرغ  ياه  میژر  هک  دوب  هداد  لوق  مادص  .دنهد  لیکشت  لقتسم 

.

248 ص :

ص 77. راهب 1377 ، مود ، پاچ  ناهیک ، تاراشتنا  سراف ، جیلخ  رد  نارحب  نوناک  ینادلو ، يرفعج  رغصا  . 848 - 1
.یبرعلا نطولا  زا  لقن  هب  ص 49 ، ذخأم 223 ، . 849 - 2

ص 104. ذخأم 79 ، . 850 - 3
ماما و عالطا  هب  نکم  هار  ره  زا  هک  دنتـساوخ  اـم  زا  دـنداد و  اـم  هب  اـه  سور  ار  تاـقالم  نیا  ربخ  : » تسا هتفگ  يروناـیک  . 851 - 4

«. .میداد ماجنا  ار  راک  نیا  ام  میناسرب و  ناریا  یمالسا  يروهمج  تاماقم 
.1360  / 7  / 18 اه ،) نادنز  نامزاس  تسرپرس   ) يراصنا دیجم  هب  همان  رد  يرونایک  نیدلارون  . 852 - 5

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 489 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_248_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_248_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_248_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_248_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_248_5
http://www.ghaemiyeh.com


هرود ي رد  دوب  هدرک  ذاـختا  هناـگ  ریازج 3  هرابرد ي  لبق  ياـه  هاـم  یط  یبرع ، ياـهروشک  زا  یگدـنیامن  هب  قارع ، هک  یعـضاوم 
: تفگ یتیوک  همانزور ي  کی  اب  يا  هبحاصم  رد  ادص  .دش  هارمه  روز  رب  هیکت  اب  اهنآ  فرـصت  يارب  قارع  یماظن  دیدهت  اب  دـیدج 

توکس هن  سراـم 1975 ، زا  سپ  اـم  .میا  هدرک  مهارف  یلاغـشا  هریزج  يریگ 3  سپزاب  يارب  ار  یبساـنم  یماـظن  يورین  اـم  نونکا  »
ار دوخ  يداصتقا  یماظن و  تردـق  ناوت و  لاس ، یط 7  نونکات ، نامز  نآ  زا  هکلب  میا ؛ هدـش  یتسـس  توخر و  راچد  هن  میا و  هدرک 

 . (1)« .میا هداد  شیازفا 

يرادرب هرهب  اب  تسا  نکمم  قارع  هک  دننک  دیکأت  هنایمرواخ  نارادمتـسایس  زا  یخرب  دش  ببـس  هنیمز  نیا  رد  قارع  عضاوم  باتزاب 
رد ناشیا ، رظن  هب  .دـنک  مادـقا  ریازج  رب  دوخ  تیمکاـح  تیبثت  يارب  یلخاد ، یمومع  نایـصع  اـکیرما و  ناریا و  ناـیم  هعزاـنم ي  زا 

ساـسارب یبرغ ، ياـه  تردـق  زا  یخرب   (2) .دـهد ناـشن  دوخ  زا  يرثؤم  تمواـقم  تسناوـت  یمن  ناریا  ریازج ، نیا  لاغـشا  تروـص 
.دنتـشاد رذح  رب  راک  نیا  زا  ار  وا  دنداد و  رادشه  مادص  هب  هناگ ، ریازج 3  هب  قارع  هلمح ي  هرابرد ي  هنامرحم ، شرازگ  يدادـعت 

.تسا هتشاد  ریثأت  شقن و  قارع  مادقا  زا  يریگولج  رد  عوضوم  نیا  الامتحا 

قارع هلیسو  هب  ریازجلا  هدهاعم 1975  وغل 

ناندـع .دـیماجنا  قطانم  نیا  فرـصت  هب  کمیم  دعـس و  فیـس  سوقلا ، نیز  قطاـنم  رد  ناریا  هب  قارع  شترا  یماـظن  مجاـهت  نیلوا 
هدیـسر یللملا  نیب  ياهزرم  هب  قارع  حلـسم  ياهورین  هک  درک  مـالعا  لاس 1359  رویرهش  خـیرات 19  رد  قارع ، عاـفد  ریزو  هللاریخ ،

اب ار  دوخ  تافالتخا  میتفرگ و  سپ  هرابود  دوب ، هدرک  فرـصت  روز  اب  ناریا  هک  ار  ییاـه  نیمزرـس  ماـمت  اـم  : » درک هفاـضا  يو  .دـنا 
هب ناریا  هک  ییاه  نیمزرس  یمامت  درک  مالعا  قارع  تلود  زین ، خیرات  نامه  رد  .میدرک » لح  روکذم  ياه  نیمزرس  هرابرد ي  ناریا 

ناشنداد سپزاب  زا  ریازجلا  هدهاعم  بجوم 

249 ص :

.هسایسلا همانزور ي  زا  لقن  هب  ص 25 ، ذخأم 223 ، . 853 - 1
.فارگلت یلید  زا  لقن  هب  ص 33 ، ، » ذخأم 191 . 854 - 2
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، يدامح نودعـس  یلو  درک ؛ مالعا  عبرم  رتمولیک  ار 324  قطانم  نیا  تعـسو  هللاریخ ، ناندـع  .تسا  هدرک  دازآ  دوب ، هدرک  یهاتوک 
نیا هرابرد ي  فئاط  سنارفنک  رد  اهدـعب  مادـص ،  (1) .تشاد دـیکأت  عبرم  رتمولیک  ددـع 400  رب  للم  نامزاس  رد  يا  هبحاـصم  یط 

رد هاش  طوقـس  زا  شیپ  اه  نیمزرـس  نیا  هک  مییوگب  دـیاب  تسا  هدوب  ناریا  لاغـشا  رد  هک  ییاه  نیمزرـس  هراـبرد ي  : » تفگ مادـقا 
اهنآ لاقتنا  لقن و  عوضوم  هلئسم ، نیا  دش و  عورـش  ناریا  بالقنا  هک  میدوب  اهنآ  نتفرگ  ددصرد  ام  دوب و  هتفرگن  رارق  قارع  رایتخا 

نیمزرـس ناریا  هنوگ  نیدب  دندنادرگنزاب و  ار  ام  ياه  نیمزرـس  هاش  طوقـس  زا  سپ  زین ، دـیدج  نارادـمامز  تخادـنا و  ریخأت  هب  ار 
ناـمز رد  ناریا  دوـخ و  روـشک  تابـسانم  هراـبرد ي  رگید  ییاـج  رد  مادـص ،  (2)« .تـشاد هاـگن  دوـخ  لاغـشا  رد  ار  يزیزع  یقارع 

: تشاد راهظا  هاش  تموکح 

لاـس رد  قارع ، رد  بـالقنا  عوقو  زا  سپ  لاـس  کـی  زا  رتمک  میژر ، نیا  .درک  یم  یـشارت  لکـشم  هئطوت و  قارع  هیلع  هاـش  میژر  »
ار سراف  جیلخ  رد  یبرع  ریازج  دوب و  هقطنم  مرادناژ  هاش  میژر  .درک  ام  كاخ  زا  یشخب  لاغشا  ینیرفآ و  لکـشم  هب  عورـش  ، 1969

 . (3)« .دروآرد دوخ  لاغشا  هب 

قارع هب  دـیاب  ریازجلا  دادرارق 1975  ربارب  هک  روـشک ، نآ  قطاـنم  زا  یخرب  هـکنیا  رب  ینبم  قارع  ياـعدا  تحـص  شریذـپ  ضرف  اـب 
هب شـسرپ  نیا  دوب ؛ هدـش  هدامآ  نآ  يریگ  سپزاب  يارب  مه  هاش  نامز  رد  قارع  دوب و  ناریا  لاغـشا  رد  زونه  دـش ، یم  هداد  سپزاب 

؟ درک گنج  هب  مادقا  قطانم  نیا  فرصت  زا  سپ  قارع  ارچ  هک  دیآ  یم  نایم 

ربماتپس خیرات 17  رد  قارع  یلم  سلجم  هداعلا ي  قوف  سالجا  رد  ینانخس  یط  مادص  قطانم ، نیا  يریگ  سپزاب  ای  فرصت  زا  سپ 
رد : » تفگ ینانخس  یط  يو  .درک  مالعا  هبناج  کی  تروص  هب  ار  ریازجلا  دادرارق 1975  وغل  لاس 1359 ، رویرهش   26 لاس 1980 / 

نیا رد  ار  دوخ  میمـصت  بالقنا  یهدـنامرف  ياروش  میناد و  یم  وغل  الماک  ار  سرام 1975  دادرارق  ام  هک  منک  یم  مالعا  امـش  ربارب 
هنیمز

250 ص :

.69 ص 70 -  ذخأم 256 ، . 855 - 1
ص 82. ذخأم 223 ، . 856 - 2

.1366  / 6  / 12 قارع ، پاچ  هروثلا ، همانزور ي  زا  لقن  هب  ص 24 ، ذخأم 74 ، . 857 - 3

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 491 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_250_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_250_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_250_3
http://www.ghaemiyeh.com


هدش فرصت  قوقح  مامت  ددرگزاب و  سرام 1975  زا  لبق  عضو  هب  برعلا  طش  رد  ینوناق  طباور  دیاب  نیاربانب ، .درک  دـهاوخ  ذاختا 
هک میتـفگ  تقادـص  اـب  اـم  : » تفگ دوخ  ياـه  تسایـس  هیجوـت  رد  ینارنخـس  نیا  رد  وا   (1)« .دریگ رارق  ام  لـماک  تیمکاـح  تحت 

؟ ریخ ای  دراد  توافت  هاش  اب  ایآ  هک  دـنک  تباث  ات  میداد  یفاک  تصرف  وا  هب  دـشاب و  هتـشاد  توافت  هاش  اب  ینیمخ  ماـما )  ) میراودـیما
رد اهنآ  .دنرادن  توافت  هاش  اب  هک  دـندرک  تباث  دـنراد  هدـهعرب  ناریا  رد  ار  تموکح  تیلوئـسم  يو  رانک  رد  هک  ییاهنآ  وا و  یلو 

نینچمه 3 درک و  فرصت  قارع  رد  هاش  هک  ییاه  نیمزرـس  مامت  قح ، فالخرب  دوخ ، برع  ياه  هیاسمه  لابق  رد  دوخ  ياه  شور 
تحت هاش  هک  يا  هناـیوج  هعـسوت  ياـهاعدا  یتح  دـنتفرگ و  راـیتخا  رد  ار  یـسوموبا  کـچوک و  بنت  گرزب ، بنت  یبرع  هریزج ي 

لاس رد  هاش  هک  ییاه  نیمزرـس  هداعا ي  زا  یتح  قارع  هب  تبـسن  اهنآ  .دـندرک  دـیدجت  دـش ، فرـصنم  اهنآ  زا  یبرع  هدارا ي  راشف 
 . (2)« .دندیزرو يراددوخ  دوب  هدرک  ار  اهنآ  هداعا ي  دهعت   1975

میژر متـس  ملظ و  زا  هک  زاوحالا  بارعا  دوخ ، ناردارب  هب  ام  : » درک مالعا  بلط  هیزجت  تانایرج  هب  باطخ  ینارنخـس  نیا  رد  مادـص 
للم مامت  ناریا و  رد  درک  دنمتفارـش  نازرابم  هب  ام  میتسرف ، یم  مرگ  ياهدورد  دنرب  یم  جنر  هاش  میژر  نامز  زا  شیب  ینیمخ  ماما ) )

هناتـسود تاساسحا  و  میرادـن ! عمط  اهنآ  كاخ  زا  بجو  کی  هب  هک  مینک  یم  دـیکأت  اهنآ  هب  میتسرف و  یم  دورد  ناریا  رد  تسود 
 . (3)« .میراد اهنآ  هب  تبسن  يا 

سرام دادرارق 6  رد  ناریا  تلود  ياه  يرگ  لالخا  هب  رظن  : » درک مالعا  ریازجلا  دادرارق 1975  وغل  هرابرد ي  قارع  میژر  نینچمه ،
راکـشآ و تلاـخد  يراوـجمه و  نسح  طورـش  زا  یـشوپ  مشچ  تلع  هب  نآ و  مـمتم  ياـه  هماـنتقفاوم  دنفـسا 1353 و   15  / 1975

قفاوت هدـش  دای  دادرارق  ساسارب  هک  قارع ، هدـش ي  بصغ  ياـه  نیمزرـس  ندـنادرگزاب  زا  عاـنتما  قارع و  یلخاد  روما  رد  يدـمع 
سرام دادرارق  یناریا  فرط  عوضوم ، نیا  و   ) دش لصاح  نآ  رب  قارع  تیمکاح  تشگزاب 

251 ص :

.1359  / 6  / 26 ریهامجلا ، توص  ویدار  زا  لقن  هب  ص 45 ، ذخأم 7 ، . 858 - 1
.نامه . 859 - 2

ص 46. ذخأم 4 ، . 860 - 3
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 / 26)1980  / 9 خروم 17 /  تسـشن  رد  بالقنا  یهدنامرف  ياروش  دـنک ) یقلت  نکی  مل  ناک  ار  نامیپ  نیا  ات  تشاد  نآ  رب  ار   1975
دریگ و سپزاب  برعلا  طش  رب  ار  دوخ  یعقاو  ینوناق و  ـالماک  تیمکاـح  دـنک و  وغل  ار  روکذـم  ناـمیپ  تفرگ  میمـصت  ( 1359  / 6

 . (1)« .دنک لمع  میمصت  نیا  ساسارب 

یماظن یـسایس و  یقوقح ، ظاحل  هب  روشک  کی  هیلع  یماظن  مادـقا  یللملا و  نیب  دادرارق  کی  وغل  هک  دوب  هاگآ  ـالماک  قارع  تلود 
زئاح هک  دـندرک  نایب  ینانخـس  یقارع  تاـماقم  مادـقا ، نیا  هیجوت  رد  لـیلد  نیمه  هب  .تشاد  دـهاوخ  یقیمع  هدرتسگ و  ياهدـمایپ 

رد زین ، مادـص  یتح  (2) و  دـش یم  یقلت  قارع  يارب  يزوریپ  کـی  ریازجلا  دادرارق 1975  نیا  زا ، شیپ  هک  یلاـح  رد  .دوـب  تیمها 
هللاریخ ناندـع  هلحرم ، نیا  رد  .درک  داـی  هناتـسرپ  نهیم  هنـالقاع و  هناروـهتم ، یمیمـصت  ناوـنع  هب  نآزا  قارع  یلم  سلجم  سـالجا 

: تشاد راهظا  فئاـط  سنارفنک  رد  اهدـعب  زین ، مادـص  »(3) و  .میدرک یمن  تقفاوـم  ناـمیپ  نیا  اـب  میتـشاد  يرگید  هار  رگا  : » تفگ
روشک ود  تافالتخا  زا  یخرب  دوب و  ضرتعم  دادرارق  نیا  هب  تبسن  قارع  رگا  تروص ، ره  رد   (4)« .دش لیمحت  ام  هب  ریازجلا  نامیپ  »

هب کـمیم  سوقلا و  نیز  دعـس ، فیـس  قطاـنم  هب  یماـظن  هلمح  يارب  هک  هنوگ  ناـمه  دنتـسناوت  یم  اـه  یقارع  دوب ؛ هدـنام  لـحنیال 
لح هب  یگدیـسر  نیئآ  هـک  ربماـسد 1975 ، هیقاـحلا ي 26  هماندـهع و  هدام ي 6  ساـسارب  دـندرک ، دانتـسا  ریازجلا  دادرارق 1975 

 . (5) .دننک مادقا  تافالتخا  لح  يارب  تسا ، هدرک  صخشم  تحارص  لیصفت و  هب  ار  تافالتخا 

رد ار  یکیتاملپید  ياه  هنیمز  ناریا ، هب  مجاهت  حرط  ساسارب  اه  یقارع 

252 ص :

.9 ص 10 -  دش ؟ وغل  قارع  ناریا و  نایم  ریازجلا  دادرارق  ارچ  هوزج : زا  لقن  هب  ص 74 ، ذخأم 223 ، . 861 - 1
یخیراـت یـسررب  ینادـلو ، يرفعج  رغـصا  « ) .دوـب گرزب  يزوریپ  کـی  سراـم  قـفاوت  : » دوـب هـتفگ  نـیا  زا  شیپ  مادـص  . 862 - 2

(. ص 531 یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  قارع ، ناریا و  تافالتخا 
ص 531. ذخأم 104 ، . 863 - 3

ص 63. ذخأم 223 ، . 864 - 4
ص 531. ذخأم 104 ، . 865 - 5
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رد سیراپ  هب  رفس  اب  يدامح  نودعس  ناریا ، هب  قارع  مجاهت  زا  لبق  هام  دندروآ و 2  دوجو  هب  هسنارف ، هژیو  هب  ییاپورا ، ياهروشک 
هیجوت هب  یـسایس ، یمادقا  اب  روشک  نآ  میژر  ناریا ، هب  قارع  مجاهت  زا  لبق  یمک   (1) .درک گنهامه  ار  روشک  عضاوم 2  هنیمز  نیا 

ناتـسبرع تیوک ، رطق ، رب : لمتـشم  هقطنم ، ياهروشک  مزاـع  قارع  ناگداتـسرف   (2) .تخادرپ هقطنم  ياـهروشک  رد  دوـخ  درکلمع 
اهروشک رگید  هب  دوخ  مایپ  هراـبرد ي  لبقتـسملا  راـگنربخ  هب  خـساپ  رد  مادـص  .دـندش  نیرحب ، یبرع و  هدـحتم  تاراـما  يدوعس ،

هک یجراـخ  تلود  ره  هک  مییوگب  ناـهج  یماـمت  رد  و  نیرحب ) تیوک و   ) روشک نیا 2  رد  نامناتـسود  هب  میتساوخ  یم  ام  : » تفگ
هتساوخ نینچ  ماجنا  ییاناوت  دشخب  نایاپ  نیمزرس ، کی  تلم و  کی  ناونع  هب  برع ، تیمکاح  يرورـس و  هب  دناوت  یم  دنک  روصت 

 . (3)« .تشاد دهاوخن  ار  يا 

ياه هناسر  رد  يراعـش  هنوگره  رازبا  زا  قارع  ویدار  دیـشخب و  دوبهب  ناتـسبرع  روشک  اب  ار  دوخ  طـباور  هرود ، نیا  رد  قارع  تلود 
یلم تینما  زا  ریذپان  یئادـج  یئزج  ار  سراف  جـیلخ  تینما  اهنآ   (4) .درک يراددوخ  یعاجترا  ياهروشک  هرابرد ي  دوخ  یتاـغیلبت 

يا هبحاـصم  رد  ثـحب ، دروـم  هریزج ي  هراـبرد ي 3  شیوـخ  تـلود  عـضاوم  رارکت  زا  سپ  زین ، مادـص  (5) و  دندرک مـالعا  قارع 
دنفسا سرام 1975 /  نایم  هلصاف ي  رد  امش  ارچ  دنیوگ  یم  نانآ  ناگدنیامن  برع و  ياهروشک  زا  یـضعب  : » درک مالعا  یتاعوبطم 

هدرک حرطم  ار  هلئـسم  نیا  نونکا  ارچ  و  دـش ؟ نوگنرـس  هاش  هکنیا  ات  دـیدرک  توکـس  یبرع  هریزج ي  هرابرد ي 3  نونکاـت   1353
لاس قارع 7  دنناد  یم  هک  یلاح  رد  دنزاس  یم  حرطم  دندرک  رایتخا  توکس  دوخ  ارچ  دنـسرپب  هکنیا  نودب  ار  لاؤس  نیا  نانآ  دیا ؟

 . (6)« .تسا هتفر  راجنلک  ریازج  هلئسم ي  رس  رب  ناریا  اب  ات 1975  لاس 1971  زا  هدرک و  مرن  هجنپ  تسد و  هاش  میژر  اب  مامت 

سراف جیلخ  ياهروشک  ماعلا ، يأرلا  یتیوک  همانزور ي  هتشون ي  هب  تروص ، ره  رد 

253 ص :

، يداصتقا یـسایس ، تاـعالطا  هلجم ي  ناریا ،» یمالـسا  بـالقنا  لوا  ههد  رد  هسنارف  ناریا و  طـباور  ، » يرهمگرزب دـیجم  . 866 - 1
ص 42. ، 111 هرامش ي 112 - 

ص 96. ذخأم 14 ، سدقم ،» عافد  لاس  رد 8  زیمآ  حلص  ياه  شالت  ، » یحتف نسح  . 867 - 2
ص 35. ذخأم 223 ، . 868 - 3
ص 153. ذخأم 77 ، . 869 - 4

.1359  / 4  / 7 یبرعلا ، نطولا  هلجم ي  رد  مادص  نانخس  ذخأم 223 ، . 870 - 5
ص 76. ذخأم 256 ، . 871 - 6
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قارع يروـهمج  سیئر  هژیو ي  ناریفـس  عـالطا  هـب  نیــسح  مادـص  طـسوت  قارع  ناریا و  ناـمیپ  وـغل  زا  ار  دوـخ  یناـبیتشپ  بـتارم 
 . (1) .دندناسر

هدش لاسرا  مادص  يارب  وا  تفن  ریزو  قیرط  زا  هک  تاراما ، مکاح  ناطلس ، نب  دیاز  خیش  مایپ  هرابرد ي  ینانخـس  یط  مادص  اهدعب ،
: هکنیا رب  ینبم  درک  میلست  نم  هب  ار  يو  مایپ  دمآ و  نم  دزن  هب  ناطلـس ، نب  دیاز  خیـش  زا  يا  همان  اب  تاراما ، تفن  ریزو  : » تفگ دوب 
ار نآ  دیناوت  یم  امـش  دراد و  قلعت  قارع  هب  یخیرات  رظن  زا  ناتـسزوخ )  ) ناتـسبرع دنا و  هدمآ  بارعا  فرط  هب  رـش  تین  اب  نایناریا 

 . (2)« .درک میهاوخ  ینابیتشپ  امش  زا  زین  ام  هتفرگ و  سپ 

يارب یسایس  هصرع ي  رد  ناریا  شنکاو  اما  دوب ؛ هدرک  زاغآ  ار  دوخ  تامجاهت  اه  هنیمز  هیلک ي  رد  هدش ، یحارط  یتسایس  اب  قارع 
ماما .تشادن  یگدـنرادزاب  یگژیو   (3) یقارع ياـهورین  عمجت  ربارب  رد  زین ، ناریا  یماـظن  خـساپ  .دوبن  یفاـک  دوخ  قوـقح  زا  عاـفد 

رد ار  یماظن  ياه  يریگرد  هامرویرهـش  خـیرات 20  زا  قارع  شترا  امـسر  هک  یتـیعقوم  رد  و  لاس 1359 ، رویرهش  رد 21  ینیمخ ،
اکیرما هک  میبلط  یم  تداهـش  هب  ار  امـش  فرطیب ! ياهروشک  يا  : » تشون مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هب  باطخ  دوب ، هدرک  زاغآ  اـهزرم 
تـشپ اکیرما  يوروش و  هب  برغ و  قرـش و  هب  ام  .دـینک  کمک  نامفدـه  رد  ار  ام  دـییآ و  دوخ  هب  یمک  .دراد  ار  ام  يدوباـن  دـصق 

 . (4) »؟ میوش عقاو  برغ  قرش و  موجه  دروم  نینچ  نیا  ات  تسا  قح  ایآ  .مینک  هرادا  ار  دوخ  روشک  دوخ ، ات  میا  هدرک 

زا تسا  هتـساوخ  هک  تسا  یلیمحت  گنج  نیا  راتفرگ  زورما  لیلد  نآ  هب  ناریا  هک  دـندرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  مایپ  نیا  رد  ناـشیا 
اکیرما و اب  ام  رگا  (5) و  دزیرب ار  ام  ناناوج  نوخ  تسا  هدومن  راداو  ار  قارع  اکیرما  دـنک و  هطبار  عطق  گرزب  ناطیـش  اب  تهج  ره 

هدمآ نوریب  قارع  تلود  نیتسآ  زا  اکیرما  تسد  زورما   (6) .میدش یمن  بئاصم  نیا  راتفرگ  میدوب  هدمآ  رانک  اه  تردـقربا  ریاس  ای 
 . (7) .تسا

هدنگنج ي يامیپاوه  دنورف  لاس 192،1359  رویرهش  خیرات 31  رد  ماجنارس 

254 ص :

تعاس 13. ، 1359  / 6  / 28 یسراف ، شخب  دادغب ، ویدار  . 872 - 1
ص 5. ، 1379  / 7  / 13 اهرظن ، اهربخ و  يربخ ، هیرشن ي  . 873 - 2

 / 20 ریفسلا ، همانزور ي  هیروس ، رد  ناریا  ترافـس  همجرت ي  یماظن ،» داعبا  رد  سراف  جیلخ  گنج  : » هلاقم يریبزلا  دمحا  . 874 - 3
ص 10. ، 1379  / 11

.1359  / 6  / 21 ص 84 ، دلج 13 ، ینیمخ ،) ماما  ياهدومنهر   ) رون هفیحص  یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  . 875 - 4
.نامه . 876 - 5

ص 83. نامه ، . 877 - 6
.نامه . 878 - 7
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نیا زا  سپ  ییارماس  قیفو  هتشون ي  هب  .دندمآرد  زاورپ  هب  ناریا  كاخ  لخاد  رد   (1) ناشفادها فرط  هب  قارع  شترا  ییاوه  يورین 
رورس : » تفگ مادص  هب  عافد ، ریزو  هللاریخ ، .دندش  تایلمع  قاتا  دراو  تایلمع  تاعالطا و  نارـسفا  هللاریخ و  ناندع  مادص و  هلمح ،

رد مدص ،  (2)« .تسکش دهاوخ  ار  ناریا  رمک  دعب  تعاس  مین  : » داد خساپ  وا  هب  مادص  و  .دندرک » زاورپ  لبق  هقیقد  اه 20  ناوج  نم ،
درک و مالعا  ار  ناریا  كاخ  هب  قارع  ییاوه  هلمح ي  تلع  قارع  نویزیولت  ویدار  زا  یماـیپ  یط   1359  / 6 زور 31 /  تعاس 15:30 

 . (3)« .داد دهاوخ  همتاخ  ار  گنج  قارع  دنریذپب ، هدش  لاغشا  قطانم  رب  ار  قارع  تیمکاح  اه  یناریا  رگا  : » تفگ

نیـسح مادص  تاراما ، پاچ  نایبلا ، همانزور ي  هتـشون ي  هب  دش و  زاغآ  ناریا  هب  قارع  زواجت  اب  قارع  ناریا و  گنج  بیترت ، نیدب 
هچنانچ هک  دوب  نیا  هدـعو  .درک  زاـغآ  ثلاـث  روشک  قیرط  زا  اـکیرما  یناـهنپ  هدـعو ي  کـی  هب  اـکتا  اـب  ار  گـنج  لاـس 1980  رد 

هب یماظن  تیامح  قارع  زا  اکیرما  دننزب ، مقر  ناشدوخ  عفن  هب  ار  گنج  تشونرـس  هتفه  کی  تدـم  فرظ  دـنناوتن  یقارع  ياهورین 
 . (4) .دروآ لمع 

ناریا هرابرد ي  ار  یتاهابتـشا  هتـشذگ  رد  اـکیرما  میژر  هک  درک  مـالعا  ایـس ، ناـمزاس  قبـسا  سیئر ، یـسلو  زمیج  هکنآ  اـب  اهدـعب ،
رد گنیگ  يرل  همانرب ي  رد  رتراک  ؛(5)  دوب قارع  ناریا و  گنج  رد  مادص  زا  اکیرما  تیامح  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  بکترم 

دیدج ماظن  یـسوساج ، یماظن و  ياه  يراکمه  اب  ات  درکن  ادـیپ  تصرف  هکنیا  زا  فسأت  راهظا  اب  .نا  .نا  .یـس  ینویزیولت  هکبش ي 
: تفگ دنک  هرطاخم  راچد  رتشیب  هچره  ار  ناریا 

اریز دوب ؛ مامت  شمارآ  رد  هنایمرواخ  نونکا  متشاد ، تصرف  رگید  هام  دنچ  رگا  »

255 ص :
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 . (1) !« دش یم  هدیچرب  الک  هکنیا  ای  تشادن  دوجو  ینونک  لکشم  نیا  اب  ناریا  یمالسا  يروهمج  رگید 

حرط هچ  يارجا  مدرک ، یم  لح  ار  یمالسا  يروهمج  لکشم  متشاد  رایتخا  رد  رگا  دیوگ  یم  رتراک  هک  ار  یتصرف  تسین  صخشم 
.تسا هدنامن  یقاب  مادص  رتراک و  يارب  فسأت  زج  يزیچ  نونکا  هک  تسا  ملسم  یلو  دوب ؟ ییاه 
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يریگ هجیتن 

« يریذپان بانتجا   » ای يریذپ » بانتجا   » هکنیا ضرف  اب  .تسا  هدش  یسررب  دقن و  گنج » يریذپ  بانتجا   » شسرپ باتک ، نیا  رد  - 1
ياه هدیدپ  نییبت  يانعم  هب  يزادرپ  هیرظن  هک  دوش  نشور  عوضوم  نیا  ات  دش  یـسررب  نآ  درکراک  موهفم و  دـشاب ، یم  هیرظن  کی 

اه يروئت  سابل  رد  ار  تایعقاو  لاح ، نیع  رد  تسا ؛ راوشد  يزادرپ  هیرظن  یب  اه  هدـیدپ  كرد  هک  نازیم  نامه  هب  .تسا  یعاـمتجا 
فـالخرب تسا و  تاـیعقاو  رب  رظاـن  يزادرپ  هـیرظن  .دوـش  رجنم  تاـیعقاو  تسرداـن  كاردا  هـب  دـیاش  هجیتـن  رد  هـک  دـهد  یم  رارق 

ياه هیرظن  هشیمه  تسا و  ریثک  ددـعتم و  فلتخم ، ياـهریغتم  اـه و  تیعـضو  زا  رثأـتم  تاـیرظن  تسا ، دـحاو  هشیمه  هک  تاـیعقاو ،
.درک دنهاوخ  روهظ  دحاو  هعقاو  کی  هب  تبسن  دیدج 

اب گـنج ، ییارچ  هب  هچرگ  .تسا  هدوب  يا  هدرتسگ  تاـقیقحت  عوضوم  هدـش و  یـسررب  گـنج  عوقو  لـلع  ریخا  نرق  راـهچ  رد  - 2
ياه گنج  عوقو  ناهج  نانچمه  یلو  تسا  هدـش  هداد  ینوگانوگ  ياه  خـساپ  نآ  عوقو  زا  يریگولج  گنج و  للع  فشک  فدـه 

.تسا هدوب  دهاش  فلتخم  لاکشا  هزیگنا و  اب  ار  يددعتم 

نیا رد  .تسا  هدوـب  نازادرپ  هـیرظن  نارگلیلحت و  هجوـت  دروـم  هراوـمه  نآ ، ياهدـمایپ  داـعبا و  لـیلد  هـب  قارع ، ناریا و  گـنج  - 3
هدوب زکرمتم  بالقنا » لماع   » رب قارع ، ناریا و  گنج  عوقو  للع  نییبت  يارب  يزادرپ  هیرظن  لیلحت و  رد  شالت  نیرتشیب  اـه  یـسررب 

، هقطنم رد  اوق  هنزاوم  رییغت  تردـق ، ألخ  داجیا  قارع ، ناریا و  طـباور  رد  رییغت  لـماش : فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  بـالقنا  ریثأـت  .تسا 
ریاس ناریا و  رد  یـسایس  یتابث  یب  زا  لصاح  قارع  ياـه  یبلط  تصرف  قارع ، ناریا و  یخیراـت  تاـفالتخا  ياـه  هشیر  ندرک  لاـعف 

.تسا هدوب  هجوت  دروم  تاظحالم 
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زکرمتم روشک  تیریدم  هوحن ي  يریگ و  میمصت  راتخاس  رب  رتشیب  گنج  عوقو  للع  یـسررب  رد  هک  یلخاد ، ياهدرکیور  فالخرب 
رب دـیکأت  اب  یلخاد  تایرظن  هک  تسانعم  نیا  هدـننک ي  نایب  عوضوم ، نیمه  .دوش  یمن  هدـهاشم  يدرکیور  نینچ  جراـخ  رد  تسا ،

قارع و ناریا و  تابسانم  رب  مکاح  تیعضو  زا  هکنیا  ات  دنتـسه  یـسایس  تاشقانم  تاظحالم و  رب  رظان  رتشیب  گنج ، يریذپ  بانتجا 
هدـنهد ي ناشن  گنج ، عورـش  رد  بالقنا  ریثأت  رب  دـیکأت  نیا ، رب  هوالع  .دـنهد  هئارا  یعماج  یـسررب  گرزب  ياه  تردـق  تسایس 

.تسا بالقنا  اب  گنج  هیرظن  یگتسویپ 

عوقو للع  هب  تبسن  لاح  نیع  رد  گنج و  تیهام  زا  ار  روشک  ود  كاردا  ناریا ، قارع و  یمسر  ياهداهن  نالوئـسم و  تاراهظا  - 4
دوخ عضاوم  رد  اه  یقارع  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  هدوب  رثؤم  الماک  اه  یقارع  تایرظن  رییغت  رد  گنج  تالوحت  .دـنک  یم  نایب  گنج 

رد سیسأت  هزات  ماظن  طوقـس  ناریا و  هیزجت  زرم  ات  نآ  يریگـشیپ  ترورـض  قارع و  روما  رد  ناریا  هلخادم  بالقنا و  عوقو  رطخ  زا 
كدـنا و رایـسب  تارییغت  اب  مجـسنم و  اتبـسن  تروص  هب  گنج  نایاپ  ات  ادـتبا  زا  ناریا  تایرظن  هک  یلاح  رد  دـنا ؛ هتفگ  نخـس  ناریا 

تلود تخادـنا و  رطخ  هب  ار  گرزب  ياه  تردـق  عفانم  یمالـسا  بالقنا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  رظن  زا  .تسا  هدوب  هارمه  زیچان 
رازبا و ناونع  هب  ات  تشاذـگ  قارع  رایتخا  رد  ار  یبسانم  تصرف  ناریا ، یلخاد  عاضوا  .دـنتفرگ  رارق  دـیدهت  ضرعم  رد  هقطنم  ياـه 

.دنک زواجت  ناریا  یمالسا  يروهمج  هب  اکیرما  ياه  تسایس  لماع 

هدننک ي نایب  نآ ، زا  دـعب  لبق و  یتح  و  لاس 1968 )  ) قارع رد  اه  یثعب  ياتدوک  لصافدح  رد  قارع  ناریا و  تابسانم  یـسررب  - 5
ياه گنج  عوقو  .تسا  هدوب  رثأتم  یخیرات  یـسایس -  یبهذم و  یگنهرف -  لماوع  زا  هراومه  روشک  ود  تابـسانم  هک  تسانعم  نیا 

ود تابـسانم  رد  رادیاپ  یلماع  فالتخا »  » دهد یم  ناشن  قارع  رد  اه  یثعب  تموکح  نامز  رد  نآ  زا  سپ  ینامثع و  هرود ي  ددـعتم 
یسایس راتخاس  رد  تالوحت  ای  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  تالداعم  تسا و  هدوب  روشک 
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تسا هتشاد  هدننک  نییعت  يریثأت  حلص )» يراکمه و   » ای گنج » يریگرد و   » هلمج زا   ) روشک ود  تابسانم  تیهام  رد  قارع  ای  ناریا 
هدـهاعم 1975 ياضما  هب  تیاهن  رد  گنج و  هب  روشک  ود  يریگرد ، هرود ي  کی  رد  هظحـالم ، نیمه  ساـسارب  .تشاد  دـهاوخ  و 

تیوقت کیژتارتسا و  يریگرای  اب  روشک  ود  نایم  تباـقر  هک  نآ  لاـح  .دـش  رارقرب  روشک  ود  ناـیم  يراـکمه  دـنداد و  نت  ریازجلا 
عوقو ناکما  ناـنچمه  قارع  ناریا و  ریدـقت  رد  رگید ، تراـبع  هب  .تشاد  دـهاوخ  همادا  ناـنچمه  تسا و  هدوب  مأوت  یعاـفد  تردـق 

.دراد دوجو  گنج 

.دهد یم  ناشن  ار  بالقنا  گنج و  یگتسویپ  مه  هیرظن  داعبا  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  قارع ، ناریا و  تابسانم  یـسررب  - 6
اب یبایزرا و  تصرف  کی  هباثم  هب  ناریا  یلخاد  يا و  هقطنم  یللملا ، نیب  هصرع ، هس  رد  ار  بالقنا  يزوریپ  باـتزاب  اهدـمایپ و  قارع 

روهظ رکبلا و  نسح  فذـح  .داد  شرتسگ  ار  دوخ  یماظن  یـسایس و  یتینما -  یتاـعالطا -  ياـه  تیلاـعف  هنماد  نآ  زا  يرادرب  هرهب 
تابـسانم دـنور ، نیا  رد  .دوب  قارع  یلخاد  تالوحت  گنج و  يارب  زاس  تشونرـس  فطع و  هطقن  يانعم  هب  نیـسح ، مادـص  تردـق 

اکیرما ترافـس  فرـصت  سپـس  اهور و  هنایم  تیمکاح  هب  اکیرما  يراودـیما  نتخاب  گنر  یلخاد و  تالوحت  لیلد  هب  قارع  ناریا و 
.درک رییغت  هلخادم » تموصخ و   » هب راظتنا » ربص و   » زا اکیرما  تسایس  دش و  رییغت  شوختسد  لاس 1358  نابآ  رد 13 

ییوسمه نیا  راثآ  لاس 1359  همین  رد  .درک  لیهـست  دیدشت و  ار  قارع  اکیرما و  عفانم  ییوسمه  دـنور  دـیدج ، تیعـضو  شیادـیپ 
زا هدافتـسا  دش و  دیماان  اتدوک  اب  تموکح  رییغت  زا  اکیرما  هک  لاس 1359 ، هامریت  رد  هژون  ياتدوک  تسکش  زا  سپ  دش و  راکـشآ 

رویرهش 1359 رد 31  نآ  بقاعتم  هک  تسناد  يرورـض  ناریا  هب  قارع  هلمح  سوکعم  شرامـش  زاغآ  اـب  ار  ناریا  هیلع  یماـظن  رازبا 
.دوب ناریا  كاخ  هب  ایرد ، اوه و  نیمز ، رد  قارع  يرسارس  زواجت 

259 ص :

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 500 

http://www.ghaemiyeh.com


دش زاغآ  گنج  ارچ  همیمض :

.1382 رهم لوا  ناهیک  همانزور  اب  باتک  هدنسیون  هبحاصم 

ای يریذـپان  بانتجا  هلئـسم  دوش ، یم  حرطم  گـنج  هب  تبـسن  يداـقتنا  ياـه  هاـگن  يریگ  لکـش  اـب  زورما  هک  یتاـعوضوم  زا  یکی 
.دیهد حیضوت  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  ياه  ترورض  هلوقم و  نیا  تیهام  هرابرد  افطل  .تسا  گنج  يریذپ  بانتجا 

ثحب نآ  يریذـپ  بانتجا  ای  يریذـپان  بانتجا  هرابرد  یتقو  نیاربانب  .تسا  هداتفا  قافتا  هک  میتسه  وربور  یخیرات  هعقاو  کی  اب  ام  - 
هداد و خر  هک  هعقاو -  درد  هب  هکنآ  زا  شیب  هک  میهد  یم  ماـجنا  نآ  نوماریپ  يرظن  ینهذ و  ثحب  کـی  افرـص ، عـقاو  هب  مینک ، یم 
، مینادب ار  ثحب  نیا  هاگیاج  ام  رگا  اذل  .دراد  درکراک  هدـنیآ  يارب  هثداح و  نآ  اب  ام  تبـسن  فیرعت  رد  دروخب ، تسا -  هدـش  مامت 

.دوش یم  نشور  نامیارب  مه  يریذپان  بانتجا  ای  يریذپ  بانتجا  موهفم  تیهام 

هرابرد ینعی  تسا  گنج  تیلک  هب  ینوریب  هاگن  یعون  عقاورد  يریذـپان  باـنتجا  اـی  يریذـپ  باـنتجا  هراـبرد  ثحب  هکنیا  مود  هتکن 
هرابرد هکلب  مینز ، یمن  یفرح  هعقاو  دوخ  هرابرد  ام  اجنیا  .مینک  یم  ثحب  دتفین  ای  دتفیب  قافتا  دـش  یم  هکنیا  یخیرات و  هعقاو  کی 

درادن و نآ  يریگ  لکـش  مدع  يریگ و  لکـش  رد  یـشقن  چیه  ام  زورما  ياه  ثحب  هک  مینک  یم  تبحـص  يا  هعقاو  هب  ینوریب  هاگن 
.تسا دنمدوس  هدنیآ  يارب  ام  يزومآ  سرد  يارب  اهنت 

یمن شفادـها  تیهام و  لیلد  هب  هدـمآ ، شیپ  گنج  هرابرد  زورما  هک  يداـقتنا  ناـمتفگ  نیا  هک  تسا  مزـال  مه  هتکن  نیا  ناـیب  اـما 
ناشدورو عون  یلو  دنریگب ، سرد  ات  دننک  لیلحت  هیزجت و  ار  گنج  دنهاوخ  یم  دـنیوگب  مه  رگا  .دوش  ماجنا  درکراک  نیا  دراذـگ 

نم داقتعا  هب  .دوش  هتفرگ  سرد  هدـنیآ  يارب  گنج  زا  هک  دراذـگ  یمن  دـننک ، یم  یهد  ناـمزاس  هک  یناـمتفگ  عون  ثحب و  نیا  هب 
مه يداقتنا  نامتفگ  نیا  یفنم  رثا  نیرت  مهم 
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فدـه نیا  اب  ار  ثحابم  نیا  هکنیا  ولو  دـننک ، یم  لزلزتم  ار  گنج  ياهدرواتـسد  براجت و  ثاریم و  مامت  ینعی  .تسا  هتکن  نیمه 
.دننک یم  عیاض  ار  نآ  تبثم  درکراک  دروخ ، یم  دنویپ  یـسایس  ضارغا  اب  ناشیاه  ثحب  هکنیا  لیلد  هب  یلو  دنـشاب  هدادن  ماجنا  مه 
ادهـش نوخ  مان  هب  يا  هیامرـس  رگا  ات  مینک  هاگن  ضارغا  نیا  زا  جراخ  یلم و  عوضوم  کی  ناونع  هب  ار  گـنج  دـیاب  اـم  لاـحره  هب 

هدش رجاهم  یلـسن  کی  هدید و  بیـسآ  نام  يداصتقا  هینب  هتفر و  نیب  زا  قافتا  نیا  رد  نامروشک  ياه  تخاسریز  میا و  هدرک  هنیزه 
ضارغا اـب  یـسکره  نم  رظن  هب  .دـیایب  تسد  هب  نآ  زا  یبوـلطم  هجیتـن  زورما  لـقاال  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  شا  یگدـنز  هناـخ و  و 

.تسا ضقانت  رد  نآ  ياهدمایپ  زا  نتفرگ  سرد  اب  گنج و  فده  اب  وا  راتفر  دوش ، گنج  ثحب  دراو  یسایس 

زا دـش  یم  یترابع  هب  ای  و  دوشن ؟ گنج  تشاد  ناکما  اعقاو  اـیآ  هک  مینک  یم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  تامدـقم ، نیا  زا  روبع  اـب  بخ ،
؟ درک يریگولج  نآ  عوقو 

تقو نآ  هداتفا ، قافتا  هنوگچ  هعقاو  نیا  میدید  هک  دعب  مینک و  لیلحت  هیزجت و  ار  هعقاو  دوخ  دـیاب  ادـتبا  ثحب  نیا  هب  دورو  يارب  - 
رد ار  لاؤس  نیا  دـیاب  ام  یترابع  هب  .تسا  هدوب  هنوگچ  هثداـح  عوقو  مدـع  اـی  عوقو  ناـکما  هک  دـنک  يریگ  هجیتن  ناوت  یم  سکره 

بانتجا هیرظن  الصا  هکنیا  لوا  .دوش  یم  يدنب  میسقت  ناونع  ود  رد  شخساپ  منک  یم  رکف  نم  هک  میهد  خساپ  زور  نآ  طیارش  رتسب 
گنج دوب  نکمم  ایآ  هک  مینیبب  مینک و  یفاکـشدبلاک  ار  هعقاو  دوخ  قافتا ، نیا  عوقو  هب  هجوت  اب  مود  .دش و  ادـیپ  هنوگچ  يریذـپان 

درک حرطم  ار  گنج  يریذپان  بانتجا  هک  یسک  نیلوا  دینادب  تسا  بوخ  لوا  ثحب  هرابرد  .دوب  ریذپان  بانتجا  نآ  عوقو  ای  دوشن ،
ریذـپان بانتجا  گنج  هک  دوبن  روطنیا  تفگ : تشذـگ ، یمن  گنج  زاـغآ  زا  هاـم  کـی  زونه  هک  یناـمز  وا  .دوب  ردـص  ینب  صخش 

رظن رد  صخـش  ود  ای  هتـسد و  ود  نایرج و  ود  دش  عورـش  گنج  هک  یتقو  دینیبب  .دوشن  گنج  هک  درک  يراک  دـش  یم  ینعی  دـشاب 
! دنک یم  رییغت  اه  نامتفگ  هنوگچ  هک  دینیبب  دینک و  تقد  دنور  نیا  هب  هک  منک  یم  دیکأت  نم  .دندش  یم  هداد  هولج  رصقم  مدرم 

ات بالقنا  يزوریپ  زا  دـینک  یم  هظحالم  هکناـنچ  .ردـص  ینب  يرگید  دوب و  يدازآ  تضهن  تقوم و  تلود  ناـیرج  ود  نیا  زا  یکی 
ياروش یهاـتوک  هرود  کـی  مه  نآ  زا  دـعب  دوب و  تقوـم  تلود  تسد  رد  تکلمم  هرادا  هاـم  تدم 10  هب  یسوساج  هنال  فرـصت 

بالقنا
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عورش ات  بالقنا  يزوریپ  لوا  ههام  رد 20  ینعی  .دش  روهمج  سیئر  ردص  ینب  نمهب 1358  رد  درک و  مهارف  ار  تاباختنا  تامدقم 
.تشاد تسد  ار  روشک  هرادا  ردص  ینب  مه  مین  هام و  دودح 8  دوب و  راک  رس  رب  تقوم  تلود  مین  هام و  دودح 10  گنج ،

يریگ میمـصت  طیارـش  هکنآ  لاح  .تسا  هدوب  نایرج  ود  نیا  تسد  رد  روشک  تیریدم  هک  دش  عورـش  يا  هرود  رد  گنج  نیاربانب 
.دوش حرط  شدوخ  ياج  رد  دیاب  هک  تسا  يرگید  ثحب  دوب ، هنوگچ  عقوم  نآ  رد 

اب هدرک و  يراـگنا  لهـس  قارع ، ربارب  رد  هکنیا  هب  دـندوب  مهتم  تقوـم  تلود  اـصوصخم  ردـص ، ینب  تقوـم و  تلود  ثحب  نیا  رد 
رهـشمرخ حتف  هناتـسآ  رد  دش -  رانکرب  اهدعب  هک  تقوم -  تلود  هک  دوب  يدـج  يردـق  هب  ثحب  نیا  .دـنا  هدرکن  دروخرب  تیعطاق 

هدوبن رـصقم  گنج  عوقو  رد  تقوم  تلود  هک  دندرک  عافد  نیا  زا  دندمآ و  زور  نآ  صاخ  طیارـش  رد  هک  دندوب  راشف  تحت  نانچ 
نایاپ رهشمرخ  حتف  نوچ  ارچ !؟ .دندرک  هدافتـسا  يدازآ  تضهن  ریهطت  رد  رهـشمرخ ، حتف  يزوریپ  تصرف  زا  اهنیا  یترابع  هب  تسا !
رییغت نیا  زا  يدازآ  تضهن  دوب و  هدرک  زاغآ  ماظن  طوقـس  يزادـنارب و  هیزجت و  فدـه  اب  ار  گـنج  قارع  هک  دوب  يا  هرود  شخب 
تلود هزادنا  هچ  ات  هک  دهد  یم  ناشن  نیمه  .تسا  هدوبن  لاغشا  گنج و  زاغآ  رصقم  تقوم  تلود  دیوگب  هک  درک  هدافتسا  طیارش 
عورـش گنج  هک  عقوم  نامه  زین  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  .دـنا  هدوب  راشف  تحت  ارجام  نیا  رد  ردـص  ینب  نایرج  یتح  تقوم و 

لک هدنامرف  وت  هام  تفه  هک  میراد  لاؤس  ردص -  ینب  روهمج -  سیئر  زا  ام  هک : دندرک  شسرپ  حرط  هعمج  زامن  رد  دندمآ و  دش 
یقافتا هچ  زورما  یلو  دوشن ؟ گـنج  هک  يا  هدرک  راـکچ  تسا ، هدوب  تتـسد  رد  روشک  یماـظن  یتیریدـم و  طیارـش  يا و  هدوب  اوق 

یم هظحالم  .دـنک  عافد  گنج  عاضوا  زا  دـیایب و  دـیاب  یمـشاه  ياقآ  مشـش ، سلجم  تاباختنا  رد  هک  دـینیب  یم  امـش  تسا ؟ هداتفا 
.تسا هدش  ضوع  عوضوم ، تیهام  الصا  دینک !؟

؟ تسیچ دوب  ریذپان  بانتجا  گنج  دنیوگ  یم  هک  ییاهنآ  لالدتسا 

هجوت رتمک  یللملا  نیب  عاضوا  هقطنم و  یطیحم  طیارش  هب  ینعی  .تسا  ینورد  درکیور  کی  اهنآ ، یعقاو  درکیور  یلـصا و  فرح  - 
يدزی میهاربا  ياقآ  یباحس و  هللا  تزع  ياقآ  ياه  لالدتسا  مامت  .تسا  روشک  ياه  يریگ  میمصت  دقن  رتشیب  اهنآ  فرح  .دننک  یم 
داقتعا .درک  عورـش  ار  مجاهت  دـش و  کیرحت  قارع  میداد ، یبالقنا  ياهراعـش  ام  هک  تسا  نیا  میتشاد  مه  اب  هک  ییاه  تبحـص  رد 

اهراعش نیا  رگا  تسا  نیا  اهنآ 
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.دش گنج  بجوم  نآ  فرصت  میتفرگ و  ار  اکیرمآ  ترافس  ام  هک  تسا  نیا  ناشمود  فرح  .دش  یمن  گنج  میداد  یمن  ار 

.تشگ یم  یضتقم  تصرف  کی  لابند  هب  اه  لاس  قارع  هک  یلاح  رد 

هب تبسن  ناریا  قارع و  ياهراتفر  یخیرات  هقباس  رد  ار  بلطم  نیا  هک  فلتخم  لیالد  يرایـسب  زا  هتـشذگ  .تسا  روط  نیمه  اقیقد  - 
زا یکی  .تسا  صخـشم  ـالماک  رما  نیا  زین  ناـنآ  ياـه  هدـشادج  یخرب  راـتفگ  ثعب و  بزح  دانـسا  رد  دـهد ، یم  ناـشن  رگیدـکی 

مهارف ام  يارب  یتصرف  داد ، باوج  مادص  نکن ! هلمح  ناریا  هب  هک  متفگ  مادص  هب  نم  دیوگ : یم  ثعب  بزح  يزکرم  رداک  ياضعا 
ياهراعش ام  رگا  الاح  .تسا  هنوگنیا  عاضوا  زا  قارع  یبایزرا  دییامرفب ! هظحالم  .دیاین  شیپ  مه  رابکی  لاس  ره 100  دیاش  هک  هدش 

!؟ تسا گنج  أشنم  راعش  اعقاو  ایآ  دش !؟ یمن  گنج  میداد ، یمن  یبالقنا 

؟ تسا یشریذپ  لباق  لیلد  اعقاو  تسا ، هدرک  یم  حرطم  ییاهراعش  ویدار  نآ  میتشاد و  قارع  رد  ییویدار  ام  هک  لالدتسا  نیا  الثم 

.دوبن ماما  ياه  نامرآ  یبالقنا و  ياهراعش  اب  یتلود  هک  تقوم  تلود  نمض  رد 

یـساملپید و قیرط  زا  ام  هک  دـنروآ  یم  لیلد  دـشن و  گنج  میدوب ، راک  رـس  رب  ام  هک  ینامز  ات  هک  تسا  نیا  اهنآ  لالدتـسا  هتبلا  - 
یم هابتـشا  مه  هتکن  نیا  رد  هتبلا  هک  .دوش  گنج  میتشاذـگن  یبرع  ياهروشک  زا  رگید  یخرب  ای  تیوک و  لثم  ییاهروشک  اـب  یبـال 
دنا هدرک  هرکاذم  الثم  دنـشاب  یعدم  اهنیا  هک  دشن  داجیا  اتعفد  تفرگ و  لکـش  یلماکت  دنور  کی  رد  گنج  هک  لیلد  نیا  هب  .دننک 

.دنشاب هدش  نآ  زورب  عنام  و 

هناشن مادص  ندمآ  راک  يور  .دمآ  راک  رـس  رب  دیفـس  ياتدوک  کی  اب  المع  مادـص  دـش و  رانکرب  لاس 58  ناتـسبات  رد  رکبلا  نسح 
ثعب بزح  نورد  رد  هک  يدایز  ياه  هیوست  هلمج  زا  مادص  يدعب  تامادـقا  .تسا  قارع  رد  گنج  هب  فوطعم  هدارا  يارب  ینـشور 
مدرک ضرع  ناتتمدـخ  ثعب  بزح  رداک  زا  هک  يربخ  نیمه  .دـنک  یم  تیوقت  ار  هلئـسم  نآ  هک  تسا  یلیـالد  رگید  زا  داد ، ماـجنا 

ار یگمه  مادـص  هک  هتـشاد  دوجو  ثعب  بزح  نورد  رد  گـنج  اـب  تفلاـخم  رب  ینبم  يرگید  ياـه  شرگن  هک  تسا  نیا  هناـشن ي 
رد گنج  هب  درکیور  هلزنم  هب  مادص  ندـمآ  اذـل  دتـسیاب و  گنج  ياپ  هک  دوبن  یمدآ  رکبلا  نسح  مه  نآ  زا  دـعب  .دـنک  یم  هیوست 
زا يریگولج  رد  یتیمها  نادنچ  دشاب ، هدـش  نامز  نآ  رد  مه  یتارکاذـم  رگا  طیارـش ، نیا  هب  هجوت  اب  تسا ؛ قارع  تیمکاح  نورد 

: تفگ یم  ناشیا  مدرک ، یم  تبحص  هک  يدزی  ياقآ  اب  نم  هکنیا  نمض  .درادن  گنج  يریگ  لکش 
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دیـشک و یم  گرب  راگیـس  کی  هداد و  مل  لبم  يور  دوب و  هتخادنا  شیاپ  يور  ار  شیاپ  وا  .مدرک  هرکاذم  اناواه  رد  مادـص  اب  نم  »
الـصا دینک و  یم  نانچ  دینک و  یمن  نینچ  ارچ  دـینک و  یمن  هیلخت  ار  ریازج  نیا  ارچ  : » تفگ نم  هب  الاب  عضوم  زا  هناربکتم و  یلیخ 

« ...و دیا  هدناوخن  ار  بزح  همانمارم  امش  هکنیا  لثم 

رازه هزوح  فجن  هزوح  تسا  دـقتعم  هر )  ) ماـما دـیناد  یمن  مه  امـش  هکنیا  لـثم  هک  مداد  باوج  وا  هب  نم  : » تفگ مه  يدزی  ياـقآ 
...دیا هداد  باوج  یبالقنا  هک  مه  امش  متفگ  ناشیا  هب  یخوش  هب  نم  هک  ...و » تسا  نایعیش  هب  قلعتم  تسا و  هلاس 

.دوبن ریذپ  ناکما  وا  اب  اه  ثحب  نیا  الـصا  هک  دوب  يا  هیحور  مه  مادص  هیحور  دمآ و  هاتوک  یلم  لوصا  نیا  رـس  رب  دـش  یمن  ینعی 
هدشن ناشدیاع  يزیچ  دندرک ، اناواه  رد  دنتفر و  هک  يا  هرکاذم  نیا  زا  دندقتعم  دننک ، یم  هرکاذم  ياعدا  هک  ییاهنیا  دوخ  نیاربانب 

لماک و یـسررب  کی  اهنآ  .دـش » یمن  گنج  میدوب  ام  رگا   » هکنیا نآ  تسا و  زیچ  کی  اـهنآ  فرح  ماـمت  هک  دـینیب  یم  اذـل  .تسا 
هب دنراد و  ار  ناشدوخ  ندوبن  ندوب و  هغدـغد  یـسایس ، هورگ  کی  عضوم  زا  زونه  هکلب  دـننک ، یمن  گنج  زا  کیژتارتسا  عماج و 

.دنرادن هبناج  همه  یلم و  هاگن  گنج 

هدارا يرجم  دمآ و  مادص  ای  دوب  مادص  صخش  هدارا  هب  طونم  گنج  يریگ  لکـش  ایآ  هکنیا  نآ  دوش و  یم  داجیا  لاؤس  کی  نآلا 
؟ دوب هدش  یحارط  اکیرمآ  لثم  يرگید  ياج  رد  هک  دش  يا 

نفلت کی  الثم  هک  هدوبن  یمدآ  یتیصخش  ظاحل  هب  مادص  نوچ  .تسا  هدوب  مادص  اکیرمآ و  نایم  ییوسمه  عون  کی  مدقتعم  نم  - 
یـصاخ تیـصخش  کی  مادص ، تیـصخش  هک  دش  صخـشم  ادعب  مه  ارجام  نیا  مشچ ! دیوگب  وا  نک و  هلمح  دنیوگب  دننزب و  وا  هب 

عفانم اما  .تسا  هدوبن  اهنآ  يزاب  بش  همیخ  کسورع  يانعم  هب  اه  ییاـکیرمآ  رودزم  وا  هک  دـش  نشور  هلئـسم  نیا  مه  زورما  .تسا 
.درک ثحب  نآ  یگنوگچ  رس  رب  دوش  یم  هتبلا  هک  دروخ  هرگ  مه  هب  هلئسم  نیا  رد  اهنیا 

اعقاو ایآ  .یسوساج  هنال  ریخـست  ینعی  دننک ، یم  دای  نآزا  گنج  هناهب  ناونع  هب  نایعدم  دیتفگ  هک  یمود  هتکن  هب  میدرگزاب  بخ ،
؟ دشاب گنج  أشنم  تسناوت  یم  اکیرمآ  ترافس  ریخست 

هجراخ ریزو  اب  یتاقالم  رد  اکیرمآ  ترافـس  ریخـست  زا  لبق  هتفه  ود  ناریا ، رد  ایـس  هاگتـسیا  سیئر  هک  دراد  دوجو  یقثوم  رابخا  - 
هک ام  زور  نآ  رد  بخ  .دنک  هلمح  امـش  هب  دـهاوخ  یم  قارع  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دـهد  یم  وا  هب  ربخ  هس  تقوم ، تلود 

ربخ نیا  .تسا  هدرکن  طوقس  زونه  مه  تقوم  تلود  میا ،! هتفرگن  ار  اهنآ  یسوساج  هنال  زونه 
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راک اب  تسا  یعدـم  تقوم  تلود  هک  يا  هرود  نامه  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  منک و  یم  ضرع  قثوم  عبنم  نیدـنچ  زا  لـقن  هب  نم  ار 
یم ناشن  نیمه  .دراد  هلمح  دـصق  قارع  هک  دـهد  یم  ربخ  اه  ییاکیرمآ  دوخ  تسا  گنج  عوقو  زا  يریگولج  لاح  رد  کیتاملپید 

ام رگا  اعقاو  ایآ  تاظحالم ، نیا  زا  غراف  اما  .تسا  طلغ  الماک  ییاعدا  دشن ، گنج  میدوب ، ام  ات  هکنیا  رب  ینبم  اهنآ  تشادرب  هک  داد 
حرط اب  اهنیا  زورما  نوچ  تشاد ؟ ام  يارب  ییاهدمایپ  هچ  ترافس  ریخـست  نآ  زا  رت  مهم  و  دش ؟ یمن  گنج  میتفرگ  یمن  ار  ترافس 

رد .دنیامن  یم  شودـخم  ار  یـسوساج  هنال  ریخـست  هیـضق  لک  الـصا  دـننک و  یم  دودـحم  گنج  هب  ار  ترافـس  هلئـسم  ثحب ، نیا 
نآ .دندرک  تیبثت  ار  ناشماظن  هک  دوب  نیا  نایناریا  يارب  ترافس  ریخست  دمایپ  نیرت  مهم  دنیوگ  یم  اه  ییاکیرمآ  دوخ  هک  یتروص 

، بالقنا زا  شیپ  هکنیا  نمـض  .دنک  یم  شودخم  لاؤس  نیا  حرط  اب  ار  ترافـس  ریخـست  درکراک  مامت  دـیآ و  یم  نایرج  نیا  تقو 
یم هک  دـش  یعدـم  دز و  مهرب  ار  هقطنم  ییاکیرمآ  مظن  دـمآ و  ناریا  بالقنا  .دوب  اکیرمآ  کیژتارتسا  دـحتم  درـس  گنج  رد  هاش 

ناریا و هکلب  تسین  يوروش  رگید  ام ، هقطنم  رد  بالقنا ، زا  دعب  اکیرمآ  یلـصا  شلاچ  نیاربانب  .دنک  رقتـسم  يدیدج  مظن  دـهاوخ 
یمالـسا بالقنا  هک  دـنا  هدرک  مالعا  احیرـص  دـنا و  هتفگ  ناشدوخ  يدربهار  ياه  ثحب  رد  ار  ناریا  اـهنآ  تسا ؛ یمالـسا  بـالقنا 

هب لیدبت  اهنآ  رظن  زا  هکلب  دوبن ، اکیرمآ  کیژتارتسا  دـحتم  اهنت  هن  رگید  ناریا  بالقنا ، زا  سپ  اریز  .تساهنآ  يارب  لوا  رطخ  ناریا 
ناشضرف دش ، یمن  گنج  میتفرگ  یمن  ار  ترافس  ام  رگا  دننک  یم  رکف  هک  یناسک  نیاربانب  .دوب  هدش  مه  ناش  کیژتارتسا  نمـشد 

شلاچ الـصا  بالقنا  عوقو  اب  هک  یلاح  رد  .دـنا  هتفرگ  درـس  گـنج  هلداـعم  اـکیرمآ و  کـیژتارتسا  دـحتم  ناریا  بوچراـچ  رد  ار 
.دنک عضو  هقطنم  رد  ار  يرگید  تالداعم  دهاوخ  یم  هتخیر و  مه  هب  هقطنم  رد  ار  وا  زیچ  همه  هک  تسا  نیا  رـس  رب  ناریا  اب  اکیرمآ 
بناج زا  گنج  هدارا  هک  دهد  یم  ناشن  دهد ، یم  تقوم  تلود  هب  ترافـس  ریخـست  زا  لبق  هتفه  ود  اکیرمآ  هک  يربخ  هکنیا  نمض 

نایم ییوسمه  زا  یحطـس  هک  مینیب  یم  .دـنوش  یم  وسمه  مه  اب  اـه  هدارا  نیا  هک  درذـگ  یمن  يزیچ  هتبلا  هک  هتفرگ  لکـش  مادـص 
اب اتقیقح  اکیرمآ  ام و  ریخ ، .دـندش  یمن  قارع  کیژتارتسا  دـحتم  اه  ییاکیرمآ  ای  دـش و  یمن  گنج  میتفرگ  یمن  ار  اکیرمآ  عفانم 

ادیپ هعسوت  دوشن و  رشتنم  هقطنم  حطس  رد  بالقنا  نیا  الوا  هک  دنتشاد  ام  راهم  يارب  یفلتخم  ياهویرانس  اهنآ  میتشاد و  شلاچ  مه 
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.دننک یم  لابند  ار  دنور  نیمه  مه  زورما  ات  هتبلا  هک  دورب  نیب  زا  دوش و  هلاحتسا  شدوخ  نورد  رد  ایناث  دنکن و 

یهتنم نیا  هب  اهنآ  هار  دنا و  هدیسر  تسکش  هب  ناشهار  رد  مه  اهنآ  هک  دوب  یناهج  حطـس  رد  یحارط  نیا   » دنا هتفگ  یمـشاه  ياقآ 
ایآ هکنیا  اما  دوشن ، گنج  دوب  نکمم  میدمآ  یم  هاتوک  رگا  ام  اه  یحارط  نیا  زا  کیره  رد  .دننک  لیمحت  ام  رب  ار  یگنج  هک  دـش 

يدراوم هچ  میا ، هدـماین  هاتوک  اهنآ  زا  ام  هک  يا  هراشا  دروم  ياه  حرط  .مینک » ثحب  اهنآ  يور  دـیاب  هن ، ای  دوب  رتهب  گنج  زا  اهنآ 
؟ دنا هدوب 

: هک دنا  هتفگ  ناشیا  مه  رگید  ياج  رد  یلو  .دینک  لاؤس  ناشدوخ  زا  دیاب  دـنا و  هدرک  حرط  یمـشاه  ياقآ  ار  عوضوم  نیا  بخ ، - 
نیا هک  عقوم  نآ  رگید ! تسا  رگید ! تسا  رگا »  » یلو .دوـشن » گـنج  هک  میدرک  یم  يراـک  میتـشاد  ار  یلعف  هبرجت  رگا  اـم  دـیاش  »

ات تایبرجت  نامه  هتبلا  .میتشاد  ار  نیا  مه  زورما  میتشاد ، ار  نآ  زور  نآ  رگا  مییوگب  مه  رگید  لاس  تسیب  دـیاش  میتشادـن  ار  هبرجت 
اب گنج  ریگرد  ام  هکنیا  .میهد  جرخ  هب  تیارد  نامیاه  تاملپید  تداهـش  ناتـسناغفا و  هیـضق  رد  اـم  دـش  بجوم  زورما  يا  هزادـنا 

هدوب گنج  نارود  براجت  نامه  شلیالد  زا  یکی  دـیاش  میدرکن  هلخادـم  تیوک  اب  قارع  گـنج  هیـضق  رد  اـی  میدـشن ، ناتـسناغفا 
هزاـجا مینک و  یم  تیریدـم  ار  نارحب  دراد ، دوجو  قارع  هب  اـکیرمآ  مجاـهت  ناـیرج  رد  هک  ییاـه  ثحب  رد  زورما  هکنیا  اـی  .دـشاب 

.تسا نارود  نامه  براجت  زا  یگمه  میهد ، یمن  ار  نارحب  دیدشت 

؟ دنک نیمأت  گنج  نودب  تساوخ  یم  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  دنک و  دروخرب  هیضق  اب  رت  لمأت  اب  تسناوت  یم  ایآ  روطچ !؟ قارع 

.تسناوت یم  نم  داقتعا  هب  هلب  - 

ایآ الصا  تشاد و  ار  یگدامآ  نیا  زور  نآ  طیارش  ایآ  .نتفرگ  زایتما  نداد و  زایتما  هلماعم و  ناونع  تحت  یموس  لح  هار  ینعی  نیا ،
ناکما میدرک ، یم  باختنا  ار  اهنآ  زا  یکی  اـم  رگا  هک  تشاد  دوجو  هنیزگ  هس  نم  رظن  هب  دـیجنگ -؟ یم  بـالقنا  ياـه  ناـمرآ  رد 

تالداعم و رد  هک  نیا  لوا  .دراد  درکراک  مه  زورما  هتبلا  هنیزگ  هس  نیا  دوبن و  لوبق  لباق  اهنآ  زا  کیچیه  یلو  دوشن  گنج  تشاد 
رـس رب  اه  نارحب  اه و  گنج  مامت  دـینیبب  .دـینک  لدـب  در و  زایتما  دـیوش و  هرکاذـم  دراو  هک  تسا  نیا  فرع  یللملا  نیب  تاـفالتخا 

زا لباقم  فرط  اه  تقو  یـضعب  .درک  هرکاذـم  دوش  یمن  عفانم  یـضعب  يور  درک و  هلماعم  دوش  یم  عفانم  یـضعب  يور  .تسا  عفانم 
تسکش يزوریپ و  هک  یمادام  هک  تسا  یلک  هدعاق  نیا  اذل  .درک  هرکاذم  دوش  یمن  مه  زاب  هک  دهاوخ  یم  ار  دص  دص ،
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يزوریپ و هک  نامز  ره  اـما  .دوش  یم  رجنم  حلـص  هب  تعرـس  هب  دوش ، گـنج  مه  رگا  دوش و  یمن  عقاو  گـنج  دـشاب  میـسقت  لـباق 
ریـسم درادـن و  دوجو  گنج  زا  بانتجا  ناکما  اـجنآ  رگید  دـهاوخب ، ار  قلطم  يزوریپ  فرط  کـی  دـشابن و  میـسقت  لـباق  تسکش 

، دـص زا  اکیرمآ ، قارع و  ینعی  .تشاد  دوجو  عوضوم  نیمه  مه  قارع  اکیرمآ و  ریخا  گـنج  دروم  رد  .دوش  یم  گـنج  هب  یهتنم 
عفانم مه  درک و  لمع  هبناج  کی  مه  هلوقم  نیا  رد  اکیرمآ  نیاربانب  .دننک  میـسقت  ار  يزیچ  دندوبن  رـضاح  دنتـساوخ و  یم  ار  دـص 

.دش گنج  دراو  قارع  اب  ولج و  دمآ  مکحم  تفرگ و  هدیدن  ار  اپورا 

.دوش یم  هدید  دننک  میـسقت  ار  عفانم  دنـشاب  رـضاح  هک  نیا  زا  یمئالع  رطاخ  نیمه  هب  دنا و  هدش  نارحب  راچد  اه  ییاکیرمآ  زورما 
...و دنوش  میهس  اه  ییاپورا  دوش و  لیدعت  هقطنم  رد  نارحب  رادقم  کی  هک  دراد  لامتحا  نیاربانب 

لباقم فرط  مینیبب  دیاب  مینک ؟ هرکاذم  زیچ  هچ  رـس  رب  .میوش  هرکاذـم  دراو  میئایب  ام  دـینک  ضرف  متفگ ، هک  یتاظحالم  نیا  اب  الاح 
اه یقارع  اب  یثحب  الصا  میدوب و  لخاد  رد  ماظن  رارقتسا  ریگرد  ام  .میتساوخ  یمن  يزیچ  قارع  زا  هک  ام  دهاوخ  یم  يزیچ  هچ  ام  زا 
ات هک  نیا  یلو  .میلیام  مه  زورما  بخ  دوش ، زوریپ  هقطنم  لک  رد  قارع و  رد  یمالـسا  بـالقنا  میدوب  لـیام  هک  مه  نیا  میتشادـن - 
زا .تسا  ثحب  دروم  نآلا  نیمه  مه  عقوم و  نآ  مه  مینک ، هدافتسا  ییاهرازبا  هچ  زا  مینک و  هنیزه  عضوم  نیا  ياپ  میرضاح  دح  هچ 
رد دـیاب  یگنهرف  راک  اب  نامرآ  نیا  تسا و  نامرآ  کی  هدـیا و  کی  رکف ، کی  یمالـسا  بالقنا  هک  میتشاد  داقتعا  اـم  عقوم  ناـمه 

.دنک مکاح  ار  يدیدج  يدنب  تروص  کی  ات  دوش  لیدبت  يا  هدـیدپ  هب  دریگب و  لکـش  اه  مدآ  نورد  رد  دورب و  مدرم  نهذ  رکف و 
.درک ار  راک  نیا  دوش  یمن  هک  کنات  پوت و  هزینرس و  اب  .میراد  ار  داقتعا  نیمه  مه  زورما 

هک یتروص  رد  دینادرگ ، رب  ار  هریزج  هس  دـنتفگ  یم  هک  دوب  نیا  لوا  دوب ؟ هچ  دنتـساوخ  یم  هک  یتازایتما  اه و  یقارع  فرح  بخ 
يربهر کی  لابند  هب  دوب  هدـمآ  شیپ  هقطنم  رد  هاش  طوقـس  اب  هک  یتردـق  ألخ  رد  قارع  .تشادـن  قارع  هب  یطبر  الـصا  هریزج  هس 

ات یبرع و  ياـهروک  یگدـنیامن  تساوـخ  یم  وا  .دز  یم  فرح  اـم  اـب  یبرع  ياـهروشک  فرط  زا  یگدـنیامن  هـب  دوـب و  يا  هـقطنم 
قارع نیمه  الا  .درک و  یم  راتفر  عضوم  نیا  زا  اذل  دریگب و  هدـهع  هب  بالقنا  اب  هلباقم  ههبج  رد  ار  یللملا  نیب  یگدـنیامن  يدودـح 

وا يارب  مه  تیبرع  الثم  لوصا  هب  يدنبیاپ  سپ  درکن ! هلمح  تیوک  هب  رگم 
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هک تشادن  یطبر  قارع  هب  هیضق  الصا  مینک !؟ هرکاذم  میتسناوت  یم  عوضوم  نیا  رس  رب  دینک  یم  رکف  امش  الاح  .تسا  هدوبن  حرطم 
یم وغل  نامدوخ  ار  ریازج  نیا  رب  نام  تیمکاح  عقاورد  میدرک  یم  هرکاذـم  قارع  اب  ام  رگا  .میوشب  تبحـص  دراو  وا  اب  میهاوخب  اـم 

.میدرک

نیا رگا  بخ  .دوش  وغل  دیاب  هتفریذپ و  بولطمان  یطیارش  رد  ار  دادرارق  نیا  تفگ  یم  قارع  .دوب  دادرارق 1975  وغل  هلئسم ، نیمود 
رترب یکی  هک  دـندنب  یم  دادرارق  مه  اـب  یطیارـش  کـی  رد  روشک  ود  لاـح  ره  هب  نوچ  .دوش  وغل  دـیاب  يدادرارق  ره  هک  دـشاب  روط 

هدهاعم رگید  هک  دنزب  مه  رب  ار  نآ  دهاوخب  فیعض  روشک  رگا  درک ، رییغت  طیارش  نیا  يزور  رگا  لاح  رت  فیعض  يرگید  تسا و 
زورما هداد و  تسد  زا  ار  اج  نالف  هاش  یلعحتف  ای  هاش  نیدلارـصان  ینامز  مییوگب  زورما  مه  ام  سپ  .دنام  یمن  یقاب  ایند  رد  یمظن  و 
ضقانت رد  هرکاذـم  اب  ثحب  نیا  لصا  هک  دـینیب  یم  سپ  دوش  یمن  هک  روط  نیا  میریگب ، سپ  ار  نآ  میهاوخ  یم  میراد  روز  اـم  هک 

نیرت مـکحم  نـیرت و  لـماک  وزج  هـک  یللملا  نـیب  يوـق  هدـهاعم ي  کـی  ناوـنع  هـب  یطیارــش  کـی  تـحت  دادرارق 1975  .تـسا 
هئارا زین  ار  نآ  لح  ياهراک  هار  قارع و  ناریا و  نایم  هدـنیآ  یلامتحا  تاـفالتخا  ینیب  شیپ  یتح  هک  تسا  یللملا  نیب  ياـهدادرارق 

یطیارـش تحت  مادص  نوچ  دـندقتعم  اه  یـضعب  اما  .دـندوب  نآ  لابند  هب  اه  یقارع  مه  ام  زا  شیب  نامز  نآ  رد  تسا و  حرطم  هدرک 
.دنک دازآ  دادرارق  نیا  یناور  هرطیس  زا  ار  شدوخ  ات  هدرک  ادیپ  یتصرف  دوب ، هدرک  ءاضما  ار  دادرارق  نیا 

رس رب  دش  یمن  دمآ و  یم  باسح  هب  ام  یلخاد  روما  رد  هلخادم  الـصا  هک  دوب  تسد  نیا  زا  یلئاسم  برع و  قلخ  يدازآ  موس  هتکن 
، درک هک  یتارکاذم  زا  تقوم  تلود  رگم  هکنیا  نمض  .دندوبن  هرکاذم  لباق  الـصا  تشاد  دوجو  هک  يدراوم  سپ  .درک  هرکاذم  نآ 

هلمح امـش  هب  دـهاوخ  یم  قارع  هک  دـنداد  ربخ  اـه  ییاـکیرمآ  درک ، یم  هرکاذـم  تقوم  تلود  هک  يا  هرود  رد  تفرگ ؟ يا  هجیتن 
نیا سپ  داد  گنج  زا  ربخ  اکیرمآ  هک  دوب  راک  رـس  رب  مه  تقوم  تلود  میدوب و  هتفرگن  ار  یـسوساج  هنال  زونه  اـم  زور  نآ  .دـنک 

.تشذگ اهنآ  هرود  زا  مجاهت ، زاغآ  دوب و  هاتوک  تقوم  تلود  رمع  اهتنم  دوب ، گنج  هلئـسم  هلئـسم ، نامز  نامه  رد  دهد  یم  ناشن 
یب گنج  يریگ  لکـش  رد  اهنآ  یهاتوک  دیـشک و  اجنیا  هب  راک  دشن و  ماجنا  دش  یم  دیاب  اهنآ  هرود  رد  هک  ییاهراک  هک  یلاح  رد 

.تسا هدوبن  ریثأت 
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هب ار  لـباقم  فرط  هک  دـیراد  یتردـق  یلو  دـینک  یمن  هرکاذـم  امـش  هک  تسا  نیا  اـه  گـنج  زا  يریگوـلج  يروـئت  رد  مود  هـتکن 
دوب هتکن  نیمه  هب  یکتم  مه  گنج  يارب  قارع  تابـساحم  مامت  میتشادن و  ار  تردق  نیا  نامز  نآ  رد  ام  .دـناسر  یم  یگدـنرادزاب 

.تسین رادروخرب  هلباقم  تردـق  زا  سپ ، درادـن  قسن  مظن و  ...و  شداصتقا  شترا و  هتخیرورف و  یلخاد  طیارـش  ظاـحل  هب  ناریا  هک 
مامت نیارباـنب  .تسین  هنوگنیا  تسا و  هنوگنیا  ناریا  طیارـش  هک : تشون  نطولا  هماـنزور  رد  يا  هلاـقم  یط  عقوم  ناـمه  زیزع  قراـط 
تسا تردق  رب  ینتبم  یگدنرادزاب  هک  دیناد  یم  امش  .درادن  دوجو  اهنآ  ياهرایعم  اب  تردق  ناریا ، رد  هک  داد  یم  ناشن  تابـساحم 
فرط هکنیا  ینعی  دیتسین  یگدنرادزاب  هب  رداق  يا  هصرع  چیه  رد  دیـشابن ، مه  تردق  دیلوت  هب  رداق  دیـشاب و  هتـشادن  تردـق  رگا  و 

ساسحا امش  دوجو  رد  وا  هک  دشاب  یتردق  رب  ینتبم  دیاب  نیا  تسا و  نآ  دوس  زا  شیب  امـش ، هب  هلمح  هنیزه  هک  دنک  ساسحا  لباقم 
یگدنرادزاب نیا  رگا  میسرب و  یگدنرادزاب  هب  لیئارـسا  دیدهت  ای  اکیرمآ و  دیدهت  لابق  رد  دیاب  ام  .تسا  نیمه  مه  زورما  .دنک  یم 

، دننک هدهاشم  یسایس  ماجـسنا  روشک  نیلوئـسم  نایم  رد  .دننیبب  تردق  ام  نورد  رد  دیاب  اهنآ  .مینک  يزاسزاب  ار  نآ  هدش  شودخم 
رد ار  اهنیا  هعومجم  رگا  .دـننیبب  ار  دـنمتردق  یهدـنامرف  کی  عاـفد و  هدارا  همه ، زا  رت  مهم  دـننیبب و  ار  یمدرم  مجـسنم  تیمکاـح 

هنیزه دوس و  ساـسارب  مه  گـنج  تینـالقع  .تسا  نآ  عفاـنم  زا  شیب  ناـشیارب  شا  هنیزه  نوچ  .دـننک  یمن  هلمح  هک  دـننیبب  روشک 
.تسا

ترافس لخاد  زا  ام  هک  يدانـسا  ایـس و  نامزاس  یبایزرا  .دوب  دنمتردق  رایـسب  قارع  میتشادن ، یتردق  زور  نآ  هک  ام  لباقم  رد  الاح 
ربارب جنپ  هب  دراوم  یخرب  رد  لاس 1979 ، ات  دادرارق 1975  لصافدـح  رد  قارع  تردـق  هک  داد  یم  ناشن  میدروآ  تسد  هب  اکیرمآ 

زا تشاد  تفن  هک  يروشک  ره  .دوب  هدـشن  دراو  ناریا  هب  طقف  هک  تفن ] تمیق  دـیدش  شیازفا  ] یتفن كوش  نآ  نوچ  تسا ، هدیـسر 
مه یگدنرادزاب  ناکما  سپ  دندوب  هدرک  يزاسزاب  ار  ناشیماظن  تردق  اعقاو  اه  یقارع  .دوب  هدش  دـنمتورث  قیرط  نآ  زا  قارع  هلمج 

دناوت یم  هن  هک  تسا  يروشک  يارب  کـیژتارتسا  يریگراـی  یعون  نآ  دراد و  دوجو  عقاوم  نیا  رد  مه  یموـس  هار  .تشادـن  دوـجو 
ار دوخ  تینما  ینعی  .درک  شروشک  هب  قارع  مجاهت  هیـضق  رد  تیوک  هک  يراک  نامه  .دراد  یگدنرادزاب  تردق  هن  دنک و  هرکاذم 

دننکب ار  هلماعم  نیا  ام  اب  دندوب  رـضاح  اه  يوروش  مه  مینکب !؟ هلماعم  ار  نام  تینما  میدوب  رداق  ام  ایآ  الاح  .درک  هلماعم  اکیرمآ  اب 
ام .اه  ییاکیرمآ  الامتحا  مه  و 

269 ص :

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 510 

http://www.ghaemiyeh.com


نام لالقتـسا  میتساوخ  یم  رگا  هک  تسا  نیا  باوج  بخ  .میروایب  تسد  هب  تینما  هک  میدرک  یم  هلماعم  ار  نام  لالقتـسا  دیاب  یم 
راک هطـساو  اب  ارچ  میدرک ، یم  هلماعم  قارع  دوخ  اب  مینکب  هلماعم  میتساوخ  یم  رگا  ای  .میدرک  بالقنا  ارچ  الـصا  مینکب ، هلماـعم  ار 

! میدرک یم 

دیناوتب دـیاب  لوا  امـش  .تشادـن  دوجو  روشک  لخاد  رد  مزال  ماجـسنا  الـصا  کـیژتارتسا  يریگراـی  هلماـعم و  يارب  رگید ، فرط  زا 
ياروش فرط  کی  .میتشادن  ار  طیارـش  نیا  هک  ام  یلو  .دینزب  فرح  یجراخ  فرط  اب  دیورب  دعب  دینکب ، یکی  لخاد  رد  ار  ناتفرح 

دوجو رظن  قافتا  يارب  یگنهامه  چـیه  .هچ  هچ و  اه و  پچ  تقوم و  تلود  رگید  فرط  دـندوب و  یهللا  بزح  ياـهورین  بـالقنا و 
يا هلدا  هچ  درک ، باـنتجا  گـنج  زا  دـش  یم  هک  دـنیوگ  یم  هک  ییاـهنیا  سپ  .تسا  یفتنم  مه  هنیزگ  نیا  ـالک  نیارباـنب  .تشادـن 

!؟ تسا هلدا  اعقاو  ایآ  میداد ، یمن  یبالقنا  راعش  ای  میتفرگ  یمن  ار  اکیرمآ  ترافس  ام  هکنیا  .دنراد 

ألخ دـنک و  یم  یفتنم  ار  هلماـعم  هنیزگ  اـتعیبط  تسا و  بـالقنا  کـی  ناـمرآ  نیلوا  یبلط  لالقتـسا  هدـعاقلا  یلع  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
و گـنج »  » اـیآ هک  دوش  یم  حرطم  لاؤـس  نیا  تسا ، ریذـپان  باـنتجا  بـالقنا  کـی  زا  سپ  ياـه  یگتخیـسگ  لـیلد  هب  زین  تردـق 

؟ دنرگیدکی مزالم  هراومه  بالقنا » »

هک يا  هرود  رد  اریز  .تسا  گنج  يروئت  اه ، يروئت  نیا  زا  یکی  هک  اـه  بـالقنا  راـهم  يارب  دراد  دوجو  اـه  يروئت  يرـس  کـی  - 
دوـش و گـنج  کـی  دراو  دـناوت  یمن  روـشک  کـی  تسا ، یلخاد  روـما  هب  نداد  ماـظن  تاـبث و  تینما ، روـشک  کـی  یلـصا  هلئـسم 
تینما و نآلا  روشک  نیا  مدرم  هغدغد  مامت  دینک ! هاگن  قارع  هنحـص  هب  امـش  نآلا  نیمه  .دراد  هگن  ظوفحم  ار  شیوخ  ياهراتخاس 

روصت الاح  دوشب !؟ ینوریب  گنج  کی  دراو  رـضاح  لاح  رد  دـناوت  یم  روشک  نیا  الـصا  ایآ  تسا  روما  لیبق  نیا  داصتقا و  تابث و 
، دنک رکف  دوخ  زا  نوریب  هب  تسین  رداق  الـصا  رگید  روشک  نیا  دـیایب ، دوجو  هب  روشک  کی  يارب  بالقنا  رثا  رد  عضو  نیمه  دـینک 

ارجا الصا  دش  یم  قفوم  رگا  هک  داتفا  روشک  رد  تاقافتا  يرس  کی  گنج  زا  لبق  هکنیا  نمض  .دوب  یعـضو  نینچ  ام  عضو  زور  نآ 
ارجا الـصا  اه  ییاکیرمآ  حرط  یلـصا  شخب  .دوب  تایلمع  کی  زاغآ  هطقن  اه  ناگورگ  يدازآ  سبط ، تاـیلمع  رد  ـالثم  .دـش  یمن 

ام اعقاو  دندرک و  نارابمب  تعرس  هب  ار  دانسا  اه و  هشقن  مامت  دندمآ و  هک  دیدید  امش  دروخ و  تسکش  تایلمع  هکنیا  لیلد  هب  دشن 
هک هدشن  هلئسم  نیا  يور  یقیقد  قیقحت  مه  زونه  .دتفیب  دوب  رارق  یتاقافتا  هچ  میناد  یمن 
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تختیاپ هب  تبـسن  ینالوط  هار  نیا  اب  سبط  هب  ارچ  ـالوا  .دـنهد  ماـجنا  دنتـساوخ  یم  ییاـهراک  هچ  تاـیلمع  نیا  رد  اـه  ییاـکیرمآ 
ملـسم اما  .تسا  خیرات  ماهبا  طاقن  زا  یکی  تایلمع  نیا  هدنورپ  اعقاو  هدوب و  يرگید  زیچ  ثحب  اساسا  دـندقتعم  اه  یـضعب  .دـندمآ 

.دنا هتشاد  همانرب  زین  اه  ناگورگ  يدازآ  زا  سپ  يارب  امتح  اهنآ  هک  تسا  نیا 

هب دعب  .گنج  ای  دـشاب  اتدوک  لوا  ایآ  هک  دوب  حرطم  ثحب  ود  اتدوک  زا  لبق  دـنیوگ  یم  اتدوک  نارـسفا  هژون  ياتدوک  نایرج  رد  ای 
اـکیرمآ و یتقو  نیارباـنب  .تسین  مزـال  گـنج  رگید  هک  دـنوش  قفوم  رگا  نوچ  دوش  ارجا  اـتدوک  لوا  هک  دـندوب  هدیـسر  هجیتن  نیا 

ناونع اتعفد  ار  فرح  نیا  میدرگب ، رگید  لح  هار  لابند  ناریا  يارب  دـیاب  هک  دـنک  یم  حرطم  دـیآ و  یم  اتدوک  زا  سپ  یکـسنیژرب 
.تسا گنج  ثحب  اعطق  وا  ثحب  هدرکن و 

گنج هدارا  نیا  هک  دنک  یم  تیاکح  نیا  زا  یگمه  دراد  دوجو  ندرا  زرم  رد  یکسنیژرب  مادص و  تاقالم  رب  ینبم  هک  مه  يرابخا 
هک یلماوع  اب  ار  دوخ  ياه  شالت  مامت  اهنیا  .دـننک  راهم  ار  بالقنا  ات  هتفرگ  لکـش  اجیردـت  اکیرمآ  قارع و  عفانم  ندـش  وسمه  اـب 
اه حرط  نیا  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  یتقو  یلو  دنیامن  ریگ  نیمز  گنج  نودب  زاغآ و  نامه  رد  ار  بالقنا  ات  دـنداد  ماجنا  دنتـشاد 

.دننک یم  باختنا  ار  گنج  هنیزگ  دنروخ ، یم  تسکش 

دوش مکاح  دندرک  یم  تیامح  اهنآ  زا  ای  دندوب و  هتخادنا  هار  هب  ناشدوخ  هک  یتانایرج  زا  یلیخ  دندوب  راودیما  ادتبا  اه  ییاکیرمآ 
روش اب  مدرم  دریگ و  یم  تسد  رد  ار  تردق  ددرگ و  یمرب  نارهت  هب  یتقو  اما  .دـهدب  ار  یگبلط  سورد  نامه  مق و  رد  دورب  ماما  و 
يا هدش  هتفریذپ  هیرظن  نیا  سپ  .دـنام  یمن  اهنآ  يارب  گنج  زج  هب  یهار  دریگ ، یم  توق  یبالقنا  تانایرج  دـنیآ و  یم  هنحـص  هب 
یم هک  مدـناوخ  اقآ  دـمحا  دیـس  موحرم  زا  ییاج  نم  .دـننک  راهم  ار  بالقنا  ات  دنـشاب  هتخادـنا  هار  ام  هیلع  ار  گنج  اهنآ  هک  تسا 

تضهن .دننک  لیمحت  ام  هب  ار  یگنج  تسا  نکمم  هک  میدوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  نامدوخ  ياه  یسررب  رد  بالقنا  زا  لبق  ام  دنتفگ 
، ناریا ناگیاسمه  نایم  رد  دوب و  اه  لـح  هار  زا  یکی  گـنج  هک  دـنک  یم  حرط  ار  هلئـسم  نیمه  گـنج  عوقو  ناـمز  رد  مه  يدازآ 
ار ایند  فلتخم  ياه  بالقنا  هبرجت  نم  تفگ  ناشیا  مدرک  یم  تبحـص  هک  يدزی  ياقآ  دوخ  اب  نم  .دوب  لآ  هدیا  هنیزگ  کی  قارع 

لامعا ام  هیلع  تسا  نکمم  هک  دوب  ییاه  لح  هار  زا  یکی  گـنج  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  میدرک  هک  ییاـه  یـسررب  اـب  متـشاد و 
یتح دننک ، یم  راک  هچ  ام  بالقنا  اب  هکنیا  رب  ینبم  يوق  نظ  کی  ینعی  .دوش 
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.تشاد دوجو  مه  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ 

نیمه زا  دوش ، لامعا  قارع  هیلع  یگنج  زورما  رگا  .ناریا  زور  نآ  تیعضو  اب  قارع  زورما  ناماسبان  عاضوا  نایم  دیدرک  يا  هسیاقم 
طیارش نامه  رد  ار  ام  مدرم  هدش  اهر  ياه  لیسناتپ  سکعلاب  دمآ و  یلیمحت  گنج  روطچ  اما  دوش ، یم  طقاس  تسه  هک  مه  يزیچ 

؟ دومن دنمتردق  ار  ام  درک و  راد  تهج 

ار يزیچ  هچ  درک و  هلمح  ناریا  هب  دـید و  ار  يزیچ  هچ  قارع  هک  تسا  نیا  لاؤـس  عـقاورد  .تسا  یمهم  رایـسب  رایـسب  هـتکن  نـیا  - 
داصتقا اه و  يدنب  هورگ  یـسایس و  راتخاس  فاکـش  درک ، هلمح  يزوریپ  روصت  هب  دید و  هک  ار  يزیچ  نآ  .دروخ  تسکـش  دیدن و 

رظن هب  دـش و  لصاح  ام  يارب  بالقنا  اب  هک  دوب  يزیچ  ناـمه  دـیدن  هک  ار  يزیچ  اـما  دوب  ...و  یللملا  نیب  ياوزنا  هدروخ و  تسکش 
نآ و نداد  همادا  مه  گنج ، عوقو  مه  دناوت  یم  هک  يزیچ  اهنت  دیاش  .دروآ  دوجو  هب  ار  گنج  ندش  ینالوط  ناکما  زیچ  نامه  نم 

نآ .تسا  بالقنا  گنج و  یگتـسویپ  هیرظن  نیمه  دنک ، نییبت  ار  گنج  گنهرف  زین  ام و  ياه  تایلمع  عون  یتح  نایاپ و  هوحن  مه ،
ام هعماج  رد  یلو  دـننیبب  اـه  یقارع  هک  دروخ  یمن  مشچ  هب  دـیاش  .دـش  دازآ  بـالقنا  اـب  هک  دوب  يا  يژرنا  دوب  ناریا  رد  هک  يزیچ 
ایآ اما  .دـش  نایع  یمدرم  يژرنا  رد  نآ  راثآ  دـش  یلمع  یتقو  اکیرمآ  دـیدهت  مان  هب  یجراـخ  دـیدهت  کـی  نیارباـنب  .تشاد  دوجو 
رد ماما  میتفرگ و  ار  اکیرمآ  ترافس  نابآ  رد 13  ام  .دش  لصاح  هر )  ) ماما ترـضح  يربهر  تیریدم و  اب  هکلب  هن ، دش ؟ نایع  اتعفد 

تدم 20 فرظ  ماما  هک  داتفا  هلـصاف  نیا  رد  یقافتا  هچ  هک  دینیبب  .دـندرک  رداص  ار  ینویلیم  جیسب 20  لیکشت  نامرف  رذآ  خیرات 5 
ماما دـنداد و  تکرح  ام  هقطنم  تمـس  هب  ار  ناشدوخ  یگنج  وان  اه  ییاکیرمآ  هک  دوب  نیا  تلع  .دـندرک  رداص  ار  ناـمرف  نیا  زور 

الـصا زاغآ  نآ  رد  .درک  رداص  ار  جیـسب  لیکـشت  نامرف  اکیرمآ  ربارب  رد  یگدـنرادزاب  فدـه  اب  دـمآ و  نامگ  نظ و  نیا  ساـسارب 
يروشک دـندومرف  هک  ماما  هلمج  نیا  .درک  یم  رکف  اه  فرح  نیا  زا  رت  گرزب  یلیخ  ناشیا  .دوبن  قارع  لاـثما  قارع و  ماـما  فدـه 

نورد یـسایس  تافالتخا  اهتنم  .تسا  یگدنرادزاب  رکفت  رهوج  دـشاب ، هتـشاد  رادـگنفت  نویلیم  دـیاب 20  دراد  ناوج  نویلیم  هک 20 
رد دوجوم  ياه  فاکـش  دندوب و  هک  يرگید  ددـعتم  تانایرج  ردـص و  ینب  .دوش  داجیا  مه  لمع  رد  رکفت  نیا  دادـن  هزاجا  روشک 

نهذ ماما  امئاد  هام  تدم 10  رد  گنج  زاغآ  یسوساج و  هنال  ریخست  هلـصاف  رد  اما  .دادن  ار  هلئـسم  نیا  يریگ  لکـش  هزاجا  هعماج 
داجیا یگدنرادزاب  قارع  ربارب  رد  میتسناوتن  جیـسب  لیکـشت  اب  ام  هک  تسا  تسرد  اذل  .دندومرف  یم  مجاهت  رطخ و  هجوتم  ار  هعماج 

قارع هک  یتقو  یلو  مینک 
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راکشآ ] دوب هدمآ  دوجو  هب  رگید  ياهاج  هاپس و  رد  نآ  زا  یشخب  هتبلا  دنتـساوخ و  یم  ماما  هک  یجیـسب  رکفت  نآ  راثآ  درک ، هلمح 
نایرج رد  مه  بالقنا و  نایرج  رد  مه  یفلتخم  تالکـشم  اریز  تسا ؛ هدوبن  کیـسالک  تمواقم  کی  مه  شترا  تمواقم  رد  دش .]
يورین یهرز ،  16 صوصخم ، ياهورین  پیت  رکـشل 92 ، لثم  شترا  ياهرکـشل  نیرتهب  رد  .دمآ  دوجوب  شترا  يارب  هژون  ياتدوک 

نامه اب  گـنج  رد  مه  شترا  روضح  نیارباـنب  .دـش  عورـش  گـنج  دـعب  زور  هک 70  یلاـح  رد  .دـندوب  اـتدوک  رـصانع  ...و  ییاوه 
.تسا هدوب  ماما  یجیسب  يژتارتسا 

هن دید و  اکیرمآ  هن  ار  نیا  .دوب  ماما  ترـضح  تیریدم  تردق  رگید  مدرم و  لیـسناتپ  یکی  دندید ، یمن  اهنآ  هک  ار  يزیچ  نآ  سپ 
طقف ماما  هک  درک  یم  رکف  مه  هاش  .دروخ  ار  شبوچ  مه  وا  دیدن و  ار  تردق  نیا  مه  هاش  .دـندروخ  ار  شبوچ  مه  ود  ره  مادـص و 
رگید دوشب ، هداتـسرف  رگید  ییاج  ای  فجن  هب  رگا  هدز و  ییاه  فرح  کی  ربنم  يـالاب  مق و  رد  هتـسشن و  هک  تسا  يدـنوخآ  کـی 

هک ماما  درک  یم  رکف  اکیرمآ  .دیدن  مه  اکیرمآ  هکنیا  امک  .دیدن  ار  ماما  يدوجو  تیصخش  تردق و  نآ  هاش  .دوش  یم  مامت  ارجام 
.دـنیایب راـنک  مه  اـب  دـنناوت  یم  هک  ینینچ  نیا  تاـنایرج  ناـگرزاب و  تقوم  تلود  دـنام و  یم  وا  مق و  رد  دور  یم  دـیایب ، ناریا  هب 
ییاهراک زا  ریغ  ماما  نیاربانب  .دید  یمن  تردـق  مره  سأر  رد  يزیچ  الـصا  درک  یم  هاگن  یتقو  وا  .درک  ار  هابتـشا  نیمه  مه  مادـص 
تاشقانم یـسایس و  تاباهتلا  هک  دوب  نیا  دـنداد  تروص  گنج  عورـش  اب  هک  یگرزب  ياهراک  زا  یکی  دـندرک ، گـنج  زا  لـبق  هک 

یـشان تاباهتلا  هب  دندرک  لیدبت  ار  تاباهتلا  نیا  دندرک و  تیریدم  دوب ، هدید  ار  اهنآ  مادـص  اقافتا  هک  ار  روشک  رد  دوجوم  یلخاد 
هب ماما  .قارع  تمـس  هب  دـندرک  تیادـه  ار  تاباهتلا  نیا  ینعی  .تفرگ  یم  ربرد  ار  روشک  تیمامت  لالقتـسا و  لک  هک  يدـیدهت  زا 
رد اما  .دـنتفرگ  تسد  هب  ار  عاضوا  لرتنک  دـنداد و  لیکـشت  ار  عاـفد  یلاـع  ياروش  دـندروآ و  دوجو  هب  ار  یلخاد  ماجـسنا  تعرس 
نآ المع  مارآ و  ار  یمومع  راکفا  بیترت  نیا  هب  و  ...هتفر » هتخادنا و  یگنـس  هدمآ و  يدزد  کی  : » دندومرف مه  لوا  ياهزور  نامه 

.دندرک هنیداهن  ار  هدش  دازآ  لیسناتپ 
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دلج 3

هراشا
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موس پاچ  راتفگشیپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ناریا گنج  هرابرد  هک  تسا  ییاه  شـسرپ  نیرت  مهم  هلمج  زا  رهـشمرخ ، يدازآ  سدقملا و  تیب  تایلمع  زا  دعب  گنج  همادا  للع 
.تسا هدش  حرطم  ریخا ، ياه  لاس  رد  صوصخ  هب  قارع ، و 

هرابرد اه  شـسرپ  نیرت  یـساسا  نیرت و  مهم  لیلحت  هیزجت و  راد  هدهع  قارع  ناریا و  گنج  یـسررب  دـقن و  يدـلج  جـنپ  هعومجم 
نیوانع تسا و  هدش  رـشتنم  لماک  روط  هب  هعومجم  نیا  .تساه  شـسرپ  نیا  هب  حورـشم  للدم و  دنتـسم ، ياه  خساپ  هئارا  گنج و 

ياه هنیزگ  گنج ، نایاپ  دنور  گنج ، موادت  للع  گنج ، يریذپان  بانتجا  گنج ، یساسا  ياه  شـسرپ  تسا : نینچ  بیترت  هب  نآ 
.گنج يدربهار 

نیا .تسا  هدش  یـسررب  حورـشم  روط  هب  رهـشمرخ  حتف  زا  دعب  گنج  همادا  للع  رد  هک  تسا  هعومجم  نیا  موس  دلج  رـضاح  باتک 
هئارا قارع  ناریا و  گنج  قیاقح  نادنمقالع  ناققحم و  هب  لاس 1383  رد  نارهت  باتک  یللملا  نیب  هاگشیامن  رد  راب  نیتسخن  باتک 

تسرهف پاچ  نیا  رد  دش و  پاچ  دیدجت  لاس 1384  رد  اذل  .تفای  ترورض  نآ  ددجم  پاچ  دش و  هجاوم  لابقتـسا  اب  هک  دیدرگ 
دوش یم  رـشتنم  پاچ  موس  راب  يارب  باتک  مود ، پاچ  ياه  هخـسن  مامتا  اب  .دش  هدوزفا  باتک  نایاپ  هب  مالعا )  ) یعوضوم يامنهار 

.دریگ رارق  نادنم  هقالع  سرتسد  رد  ات 

دانـسا هئارا  اب  دنـشخب و  یم  یمرگ  راوشد  هار  نیا  ندومیپ  رد  اهنآ  هب  دوخ ، ناتـسود  هب  تبحم  زاربا  اب  هک  یناسک  همه  زا  اجنیا  رد 
.دوش یم  ینادردق  دنهد ، یم  زکرم  نیا  راثآ  هب  يرتشیب  يانغ  اه ، یتساک  يروآدای  یصاصتخا و 

گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 

1387
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راتفگشیپ

گنج زا  سپ  لسن  هطبار  تبـسن و  نییعت  یگنوگچ  نآ و  مامتا  زا  سپ  گنج  ياهدمایپ  اب  دروخرب  ياه  یگدـیچیپ  اه و  يراوشد 
تسا نشور  يا  هزادنا  ات  یلو  .دنک  یم  بلط  ار  یقیمع  هدرتسگ و  تاعلاطم  یسررب و  گنج ، زا  لصاح  تایبرجت  اهدرواتـسد و  اب 

کی تایبرجت  هنانکش  هدولاش  دقن  لاح  نیع  رد  .تفرگ  هرهب  گنج  ياهدرواتسد  تایبرجت و  زا  ناوت  یمن  یسررب  دقن و  نودب  هک 
؟ دش هجاوم  دیاب  هنوگچ  هدیدپ  نیا  اب  لاح  .درک  دهاوخ  شودخم  تلم ، کی  يارب  نآ  ياه  هنیزه  یمامت  اب  ار  گنج 

ظفح و هب  مامتها  اب  نآ و  یلامتحا  ياهدـنیآرف  دـیدج و  ياه  تیعقاو  هب  هجوت  اب  قارع  ناریا و  گنج  یـسررب  دـقن و  هعومجم ي 
دروم هعماج  ياهزاین  تالوحت و  ربارب  رد  لاعف  لماعت  کی  رد  ار  گنج  لئاسم  یـسررب  دیدج ، درکیور  اب  سدقم  عافد  خیرات  رـشن 

يریگ و میمـصت  دـقن ، هزوـح  رد  گـنج ، نورد  رد  هـتفهن  تینـالقع  نییبـت  دـیدج ، شـالت  نـیا  زا  فدـه  .تـسا  هداد  رارق  هجوـت 
قارع هلاس  تشه  گنج  هرابرد  یـساسا  ياه  شـسرپ  هب  خساپ  راد  هدـهع  هک  هعومجم  نیا  .دـشاب  یم  یماظن  یـسایس -  ياهراتفر 

: تسا هدش  میظنت  یحارط و  دلج  راهچ  رد  تسا ، ناریا  هیلع 
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هرابرد ي يداقتنا  نامتفگ  تیهام  داعبا و  گنج ، راثآ  تیهام و  یـسررب  هب  باـتک  نیا  گـنج :) یـساسا  ياـه  شـسرپ   ) لوا دـلج 
گنج هرابرد ي  یـساسا  شـسرپ  هس  جارختـسا  گـنج و  زا  سپ  گـنج و  هرود ي  ود  رد  گـنج  هراـبرد ي  اـه  شـسرپ  گـنج ،

پاچ دـیدجت  لاـس 1382  رد  دـیدرگ و  رـشتنم  پاـچ و  لاس 1380  نایاپ  رد  گـنج  یـساسا  ياـه  شـسرپ  باـتک  .تسا  هتخادرپ 
ناریا و گنج  گنج و  عوقو  للع  هرابرد  فلتخم  ياه  هیرظن  یـسررب  هب  باتک  نیا  رد  گنج :) يریذـپان  باـنتجا   ) مود دـلج.دش 
رب یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ریثأت  بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  لبق و  روشک  ود  طباور  ناریا ، هب  قارع  زواـجت  لـلع  اـه و  هشیر  قارع ،
ایآ هک  تسا  یساسا  شسرپ  نیا  هب  خساپ  یپ  رد  عومجم  رد  باتک  نیا  .تسا  هدش  هتخادرپ  اکیرما  ناریا و  و  قارع ، ناریا و  طباور 

؟ ریذپ بانتجا  ای  دوب  ریذپان  بانتجا  گنج  عوقو 

، رهشمرخ حتف  زا  سپ  گنج  کیژتارتسا  تیعضو  تیهام و  رد  رییغت  نآ  رد  هک  تسا  رـضاح  باتک  گنج ) موادت  للع   ) موس دلج 
.تسا هدش  یسررب  کیژتارتسا  ياهدادخر  و  نآ ، ياهدمایپ  گنج و  همادا  يارب  يریگ  میمصت 

ياروش همانعطق 598  شریذپ  تلع  گنج و  نایاپ  یگنوگچ  یسررب  یپ  رد  هدیسر  نایاپ  هب  نآ  هیلوا  نیودت  هک  باتک  مراهچ  دلج 
.تسا ینامز  تیعقوم  نآ  رد  ناریا ، هلیسو  هب  للم  نامزاس  تینما 

عوضوم نیا  تیمها  اذل  تسا ، هتفرگ  رارق  ینیبزاب  دروم  دـیدج  درکیور  کی  ساسا  رب  گنج  لئاسم  هعومجم  نیا  رد  هکنیا  هب  رظن 
.دوش ماجنا  یصاصتخا  هبحاصم ي  یـسایس  ياه  هورگ  اه و  نایرج  نالوئـسم  نارظن و  بحاص  اه و  تیـصخش  اب  هک  دیدرگ  ببس 
هلاقم شراگن  اب  هنیمز  نیا  رد  شـسرپ  حرط  گنج و  لئاسم  یـسررب  دـقن و  دروم  رد  دوجوم  عبانم  بلاطم و  هیلک ي  نیا ، رب  هوالع 
نایرج اه و  هورگ  ویشرآ  زا  نینچمه  تسا و  هدش  رشتنم  لاس 1379 و 1379  رد  هچنآ  هژیو  هب  تایرشن  اه و  باتک  زا  ینارنخس ، ای 

درکیور رد  گنج  هرابرد ي  هدش  رشتنم  راثآ  ریاس  اب  باتک  نیا  زیامت  هجو  رب  هوالع  لیلد  نیمه  هب  .دش  يروآ  عمج  یـسایس  ياه 
نیا یگژیو  دیاب  گنج ، لئاسم  هب  دیدج 
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.درک وجو  تسج  یصاصتخا  ياه  هبحاصم  هدش و  يروآ  عمج  عبانم  رد  ار  هعومجم 

هدنسیون ییامنهار  تیامح و  يارب  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  مرتحم  ریزو  یناخمش ، یلع  نابایرد  ریما  زا  تسا  مزال  اجنیا  رد 
هبحاصم ي لیلد  هب  حلسم  ياهورین  لک  داتس  سیئر  مرتحم  نیشناج  دیشر ، یلعمالغ  رکشلرس  رادرس  زا  و  راک ، فلتخم  لحارم  رد 

داتـس تقو  مرتحم  سیئر  ییالع ، نیـسح  پیترـس  رادرـس  زا  و  يرورـض ، تاحالـصا  جرد  باـتک و  نتم  هعلاـطم ي  یـصاصتخا و 
رد يارب  تاعالطا  ترازو  دنمـشزرا  يراکمه  زا  دـنداد و  رارق  دوخ  تیامح  دروم  ار  اـه  شـالت  نیا  هک  نارادـساپ  هاپـس  كرتشم 

نیا يزکرم  رداک  نیشیپ  ياضعا  یخرب  اب  وگو  تفگ  هنیمز  ندرک  مهارف  هدوت و  بزح  لک  ریبد  ییوجزاب  هدنورپ  نتـشاذگ  رایتخا 
قیقحت و يژولدتم  گنج و  ياه  شـسرپ  هب  دیدج  شرگن  رد  ار  هدنـسیون  هک  این  يداهرف  دـیمح  ياقآ  ياه  تدـعاسم  زا  بزح و 

نـسح تیامح و  نودـب  رـضاح  باتک  هیهت  هک  دیـشر  نسحم  ياقآ  دـندرک و  ییامنهار  رظن  بحاص  دارفا  اب  یـصاصتخا  هبحاـصم 
هدامآ رد  تاعلاطم  زکرم  یهد  هرهب  تیریدم  ناراکمه  يدیجم  نیـسح  یترـصن و  دمحا  ناردارب  دوبن و  ریذـپ  ناکما  ناشیا  دامتعا 

.دوش ینادردق  رکشت و  دنتخاس ، مهارف  ار  باتک  نیا  راشتنا  ناکما  دوخ  ششوک  اب  هک  یناسک  هیلک  نینچمه  باتک و  يزاس 

گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 

1382
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همدقم

همتاخ شور  ای  گنج و  نیا  زاغآ  تلع  زا  شـسرپ  اب  هسیاقم  رد  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  قارع  ناریا و  گنج  همادا  تلع  زا  شـسرپ 
اه گنج  زاغآ  للع  یـسررب  للملا  نیب  طباور  ثحابم  رد  هکنآ  لاح  دوش  یم  حرطم  رت  یـساسا  رت و  يدج  یـشسرپ  ناونع  هب  نآ ،

همادا للع  هب  رتشیب  هجوت  مامتها و  حیضوت  نیا  اب  .درادن  تیعوضوم  نآ  نایاپ  همادا و  دوشن ، زاغآ  یگنج  ات  اریز  تسا  تیمها  زئاح 
.تسا زیگنارب  لمأت  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج 

اب ار  يدـیدج  ناـمتفگ  تسا و  هدـش  قیمع  راد و  هشیر  نآ ، زا  شـسرپ  گـنج و  همادا  دروم  رد  ماـهبا  نوـنکا  مه  تروـص  ره  رد 
يدرکیور هکلب  تسین  موهفم  کی  هرابرد ي  یمالک  هلداجم  تسا ، حرطم  شسرپ  حرط  اب  هچنآ  .تسا  هداد  لکـش  یـسایس  تیهام 

هثداح و کی  اب  ام  رگید  تراـبع  هب  .تسا  زاـس  تشونرـس  یخیراـت و  هثداـح ي  کـی  هراـبرد ي  تسا  يریگ  میمـصت  هب  يداـقتنا 
.تسا هتفرگ  رارق  دقن  شسرپ و  دروم  هک  میتسه  ور  هبور  کیژتارتسا  یخیرات و  يریگ  میمصت 

كاخ رد  نآ  همادا  گنج و  هرابرد ي  يریگ  میمصت  رهـشمرخ و  حتف  نامز  زا  لاس  زا 20  شیب  تشذگ  اب  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
نیا هب  ناوت  یمن  نآ  هب  هجوت  نودب  هک  تسا  هدـش  گنج  عوضوم  زا  یـشخب  يریگ  میمـصت  نیا  یـسررب  دـقن و  نونکا  مه  قارع ،

.تخادرپ یخیرات  هثداح 

دوش یم  دـقن  نامز  نآ  رد  روشک  یماظن  یـسایس -  تیریدـم  گنج و  همادا  يارب  يریگ  میمـصت  همه  زا  شیب  يداقتنا  درکیور  رد 
هیرظن رد  .دننک  یم  هئارا  ار  یماظن  یسایس و  هیرظن  ود  خساپ ، يارب  ییاضر  یمشاه و  نایاقآ  لباقم ، رد  هک 
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، دوب یبسن  اه  يزوریپ  نوچ  یلو  دوب  گنج  هب  نداد  نایاپ  مهم و  يزوریپ  کی  بسک  روشک  يژتارتسا  هک  دوش  یم  دیکأت  یـسایس 
یـسایس رتشیب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  يارب  روشک  يژتارتسا  هک  دوش  یم  هتفگ  یماظن  هیرظن  رد  .دشن  نیمأت  یـسایس  فادـها 

رب هوالع  تروص  نیا  رد  هک  دش  یم  ذاختا  یماظن  يژتارتسا  روشک  تاناکما  جیسب  اب  دیاب  مادص  طوقـس  يارب  نکیل  یماظن ، هن  دوب 
یمـالک و تـالداجم  زا  غراـف  يریگ ،» میمـصت   » عوـضوم ندـش  نـشور  يارب.دیــسر  یم  ناـیاپ  هـب  رتدوز  گـنج  فادـها ، نیمأـت 

یهاگآ .دوش  ددجم  یسررب  ینیبزاب و  دش ، ذاختا  نآ  رد  يریگ  میمـصت  هک  یخیرات  تیعـضو  تسا  بسانم  یـسایس ، ياهدروخرب 
مهارف ار  يریگ  میمـصت  نیا  نیریز  ياه  هیال  داعبا و  ندـش  نشور  ناکما  دـش  دـهاوخ  لصاح  شور  نیا  باختنا  اب  هک  يا  یـشخب 

ود هک  تفرگ  تروص  کیژتارتسا » تیعضو   » کی هب  شنکاو  رد  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  يریگ  میمـصت  نیا ، رب  هوالع  .درک  دهاوخ 
زا ریغ  رگید ، ياه  هنیزگ  باختنا  ناـکما.تسا  هدـش  لیدـبت  یخیراـت  هعقاو  کـی  هب  ود  ره  يریگ » میمـصت   » و تیعـضو »  » عوضوم

لکـش يارب  یلمع  تاناکما  يرکف و  تعاضب  یبایزرا  و  دـش ، ذاختا  نآ  رد  يریگ  میمـصت  هک  یتیعـضو  یـسررب  اـب  گـنج ، همادا 
.دش دهاوخ  نشور  يا  هزادنا  ات  عیاقو ، اهدادخر و  دنور  هب  نداد 

هدـش نایب  قیقحت  بوچراچ  شور و  لوا  لصف  رد  .دـش  دـهاوخ  هتخادرپ  روکذـم  تاعوضوم  هب  لصف  راهچ  یط  رـضاح  باتک  رد 
راکتبا تالوحت ، نیا  اب  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  هدش و  یسررب  گنج » کیژتارتسا  تالوحت  تیهام و  رد  رییغت   » مود لصف  رد  .تسا 

نینچ ياهدمایپ  .درک  رییغت  ناریا  هب  یلیمحت  گنج  يدوجو  هفـسلف ي  تلع و  هجیتن  رد  تفرگ و  رارق  ناریا  رایتخا  رد  یماظن  لمع 
.تسا هدـش  یـسررب  يریگ ،» میمـصت   » ناونع تحت  موس  لـصف  رد  ناریا  يریگ  میمـصت  نارگیزاـب و  میمـصت  تسایـس و  یلوحت و 
تسایس ذاختا  زا  لصاح  ياه  شنکاو  شنک و  .دراد  صاصتخا  نارگیزاب  راتفر  عضاوم و  كاردا و  هب  عقاو  رد  اه  تسایس  یـسررب 

هجوت کیژتارتسا  ياهدادخر  هب  مراهچ  لصف  رد  .تشاد  یمهم  رایسب  شقن  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  دنور  يریگ  لکـش  رد  اه 
تالوحت دـنور  رد  ییاـتمه  یب  ریثأـت  شقن و  نارگیزاـب  شنکاو  ناونع  هب  اهدادـخر  زا  یخرب  عوقو  دـسر  یم  رظن  هب  تسا و  هدـش 

.تشاد گنج 

لیلحت ساسا  رب  نایماظن  نارادمتسایس و  هک  يریثأت  يریگ و  میمصت  تیعقوم  یخیرات و  عاضوا  میـسرت  یـسررب و  نیا  اب  تسا  دیما 
.دوش راکشآ  زاس  تشونرس  یخیرات و  گرزب  هعقاو ي  نیا  داعبا  زا  یشخب  دنتشاد ، توافتم  تایرظن  و 
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قیقحت بوچراچ  شور و 

تفگش رایسب  ینامداش  نشج و  مسارم  يرازگرب  اه و  نابایخ  رد  هچراپکی  روضح  اب  رهـشمرخ  حتف  رد  ناریا  مدرم  یخیرات  شنکاو 
هک یشسرپ  .دـش (1)  هسیاقم  ناریا  زا  هاش  رارف  یخیرات  زور  اب  مسارم  نیا  يداش  یتح  و  تخیگنارب ؛ ار  نارظان  باجعا  دوب و  زیگنا 

تایلمع کی  رد  يزوریپ  ارچ  رگید ، ترابع  هب  تشاد ؟ مدرم  نایم  رد  یباتزاب  نینچ  رهشمرخ  حتف  ارچ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرط 
تعسو رظن  زا  هک  دوب  هدش  ماجنا  يرگید  ياه  تایلمع  نیا ، زا  شیپ  هکنآ  لاح  تخیگنارب ؟ ار  مدرم  هنوگنیا  يرهـش  يزاسدازآ  و 
یشنکاو نینچ  زگره  یلو  تشادن  رهشمرخ  حتف  تایلمع  اب  ینادنچ  توافت  مئانغ ، یتح  نمشد و  يارـسا  دادعت  هدش و  دازآ  قطانم 

.داد شیازفا  ار  رهشمرخ  يدازآ  يارب  باهتلا  راظتنا و  یتح  درکن  داجیا  ار 

نآ ياهدمایپ  نینچمه  رهشمرخ و  حتف  زاس  تشونرس  شقن  یخیرات و  هاگیاج  هک  دراد  تیمها  رظن  نیا  زا  اه  شـسرپ  نیا  هب  خساپ 
شنکاو هکنآ  تسخن  درک ؛ هراشا  ناوت  یم  عوضوم  دنچ  هب  حیضوت  نیا  اب  .تخاس  دهاوخ  راکشآ  نارود  نآ  تیعقوم  اضف و  رب  ار 

هب رطاخ  قلعت  .تشاد  ناش  یعامتجا  یـسایس -  تشونرـس  رب  گنج  هک  دوب  ییاهدمایپ  زا  اهنآ  هغدـغد ي  ینارگن و  تلع  هب  مدرم 
اه یماکان  يزوریپ و  گنج و  تالوحت  هب  ار  ناریا  هعماج ي  نآ ، دنیآرف  گنج و  ياهدادخر 
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دورـس و شخپ  هب  دـجاسم  ياهوگدـنلب  .دربورف  ریظن  یب  يداـش  رورـس و  رد  ار  ناریا  رـسارس  رهـشمرخ ، يدازآ  ربخ  مـالعا  . 1 - 1
ناصقر ناشیاه  نکاپ  فرب  نشور و  اه  لیبموتا  همه ي  ياه  غارچ  دـندرک ؛ شخپ  ینیریـش  مدرم  نیب  اه  يدانق  دـنتخادرپ ؛ شراـم 

نئاخ هاش  رارف  ماگنه  هب  مدرم  يداش  اب  ار  اه  هنحـص  نیا  نارظان  .دـنتخادرپ  يداش  هب  دـنتخیر و  اه  ناـبایخ  هب  هچراـپکی  مدرم  .دوب 
.دندرک هسیاقم 
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جیاتن اذـل  دوب ؛ هدروخ  دـنویپ  گنج  تشونرـس  اب  مدرم  ياه  هتـساوخ  اه و  نامرآ  فادـها و  رگید ، تراـبع  هب  .دوب  هدرک  ساـسح 
اریز .دوب  رثأتم  نآ  زا  زین  ناریا  هعماج ي  تشونرـس  تشاذگ  یم  ریثأت  ناریا  یـسایس  تشونرـس  رب  هک  نازیم  نامه  هب  گنج  یماظن 

راتفرگ گنج  زاس  تشونرـس  ياهدادـخر  جـیاتن  هربنچ ي  رد  نآ  هک  دـندوب  هدز  مقر  ار  يدـیدج  تشونرـس  دوخ  بالقنا  اب  مدرم 
.دنشاب توافت  یب  زاس » تیدوجوم   » و شخب » تیوه   » ياه هفلؤم  نیا  هب  تبسن  دنتسناوت  یمن  مدرم  دوب و  هدش 

رهـش کی  اهنت  نارگلیلحت ، نارظان و  يارب  یتح  نمـشد  يارب  ناریا و  هعماج ي  يارب  رهـشمرخ  گـنج ، تـالوحت  رد  نیا  رب  هوـالع 
 - یماـظن تابـساحم  ماـمت  درک و  میـسرت  يدـیدج  هروطـسا ي  مدرم  شقن  زا  رهـشمرخ  رد  تمواـقم  .دوب  گـنج » همه   » هکلب دوبن 
اب ار  رهشمرخ  رد  تمواقم  یجراخ  نارگلیلحت  نارظان و  زا  يرایسب  لیلد ، نیمه  هب  .دز  مهرب  ار  نمشد  یتاغیلبت  یناور و  یـسایس - 

.دندرک هسیاقم  رلتیه  ربارب  رد  دارگ  نینل  رهش  تمواقم 

44 دیآ ، یم  تسد  هب  تعاس  ضرع 24  رد  هک  دندرک  یم  روصت  ار  هچنآ  دش و  زاغآ  رهشمرخ  رد  تمواقم  اب  نمشد  ياه  یماکان 
يزاسدازآ ماکان و  ار  نمشد  رهشمرخ  تمواقم  اریز  دوب ؛ هدنهدرازآ  رایسب  نمـشد  یحور  یکیزیف و  ياوق  دیشک (1) و  لوط  زور 

لبمـس ار  رهـش  نیا  دـش و  لصاح  رهـشمرخ  رد  تمواقم  زا  هک  یـسفن  هب  دامتعا  .درک  هارمه  تسکـش  تمیزه و  اـب  ار  نمـشد  نآ 
نیع رد  تشاذـگ ؛ شیامن  هب  يدـیدج  ریـسفت  نمـشد  ياه  فعـض  ناریا و  ناگدـنمزر  هیحور ي  گنج ، تیهام  زا  درک  تمواقم 

تسکش و زا  دش  یلبمس  رهشمرخ  دش و  فرطرب  نآ  حتف  اب  هک  ناریا  تلم  مسج  حور و  رب  دوب  یتحارج  رهشمرخ  لاغشا  لاح ،
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زا ناریا  كاخ  لخاد  هب  يورـشیپ  یلو  .دش  زاغآ  رویرهش 1359  زا 20  رهـشمرخ  هب  یهتنم  يزرم  هقطنم  رد  قارع  تازواجت  . 2 - 1
اب دریگ  رارق  انبم  رویرهـش  رگا 31  تـسا و  هزور  تمواقم 44  میهد  رارق  اـنبم  ار  رویرهـش  رگا 20  نیاربانب  دش  عورـش  رویرهـش   31

.دیماجنا لوط  هب  زور  رهشمرخ 34  تمواقم  نابآ ، خیرات 4  رد  رهشمرخ  طوقس  نامز  باستحا 
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.ناریا تلم  يزوریپ  نمشد و  تراقح 

یخیرات و ییا  هثداح  رهـشمرخ  حـتف  ساسا ، نیمه  رب  دوب و  هقطنم  حطـس  رد  کـیژتارتسا » یلوحت   » زاغآرـس رهـشمرخ  رد  يزوریپ 
ار یسایس  یتابث  یب  تشاذگ و  ریثأت  روشک  لخاد  یـسایس  تالوحت  رب  وسکی ، زا  یخیرات  گرزب  هثداح ي  نیا  .دش  زاس  تشونرس 

تالوحت زین  یماظن  هصرع ي  رد  رگید ، يوس  زا  دش و  راکـشآ  یماظن  هصرع ي  رد  نآ  ياهدمایپ  جیاتن و  هک  درک  لیدـبت  تابث  هب 
رد نآ  ياهدمایپ  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  نمـشد  تسکـش  يزوریپ و  بسک  ياه  هنیمز  دیدج ، يژتارتسا  نیرتکد و  ساسا  رب  دـیدج 

تردـق رهـشمرخ  حـتف  اـب  تفرگ  هجیتـن  ناوت  یم  حیـضوت ، نیا  اـب  .دوـب  هدـننک  نییعت  رایـسب  هقطنم  رد  روـشک و  یـسایس  هنحص ي 
هدرتسگ ي تارییغت  یترابع ، هب  دهد و  رییغت  ار  یـسایس  شیارآ  هنزاوم و  هقطنم  رد  تسناوت  یم  هک  دـش  نایامن  ناریا  رد  يدـیدج 

.دروآ دوجو  هب  یکیتیلپوئژ 

ار نیشیپ  تاروصت  اهنت  هن  اریز  دوب ؛ هدننک  نارگن  رایـسب  هقطنم  ياهروشک  ریاس  و  لیئارـسا ، اکیرما ، يارب  یتیعـضو  نینچ  شیادیپ 
ینید و ياه  هصخشم  اب  يا  هقطنم  یتردق  هب  ناریا  لیدبت  زا  ییامنرود  هکلب  داد ، رییغت  دوب  ناریا  یشاپورف  فیعـضت و  رب  ینتبم  هک 

.دیشک ریوصت  هب  ار  یبالقنا 

نیشیپ دنور  اریز   (1) دوب ؛ گنج » زاغآ  نایاپ   » موهفم هب  هقطنم  رد  یلامتحا  تاریثأت  یلخاد و  تالوحت  همادا ي  رد  رهـشمرخ  حـتف 
شخب نایاپ  رهـشمرخ  حـتف  رگید  ترابع  هب  تسا (2)  هدرک  رییغت  گـنج  يژتارتـسا  فادـها و  هک  دوـب  اـنعم  نیا  هـب  داد و  رییغت  ار 
یحارط ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يزادنارب  اتیاهن  بالقنا و  راهم  فیعـضت و  روشک و  هیزجت  فده  اب  قارع  هک  دوب  يا  هلحرم 

هب نیا  دوب و  گنج » هب  ندیشخب  همتاخ  هوحن ي   » نآ هلئـسم  عوضوم و  هک  دش  زاغآ  يدیدج  هلحرم ي  هجیتن  رد  .دوب  هدرک  ارجا  و 
.دوب گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  شالت  زاغآ  يانعم 

هنیزگ ي باختنا  يارب  ناریا  دـش و  زاغآ  ناریا  يرترب  اب  هلباقم  يارب  نارگیزاب  ریاس  قارع و  تامادـقا  شالت و  اـب  دـیدج  هلحرم ي 
یخیرات یمیمصت  اریز  تسا ؛ هدیچیپ  رایسب  راوشد و  یتیعـضو  نینچ  رد  يریگ  میمـصت  تسا  یهیدب  .تفرگ  رارق  انگنت  رد  بولطم 

لیلد هب  تامیمصت  هنوگنیا  .دش  یم  بوسحم  زاس  تشونرس  و 

17 ص :

ص 2. تشهبیدرا 1381 ، هرامش 131 ، ییاوه ، عیانص  همانهام  اب  وگتفگ  ییاضر ، نسحم  . 3 - 1
.1373 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  رهشمرخ ، ات  رهش  نینوخ  کن : . 4 - 2
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.دنوش یم  یسررب  دقن و  هراومه  نآ  ياهدمایپ 

زا نامتفگ  نیا  بوچراچ  رد  تسا و  هتفرگ  لکش  گنج  هرابرد  يداقتنا  نامتفگ  رهـشمرخ  حتف  نامز  زا  ههد  ود  تشذگ  اب  نونکا 
حتف زا  سپ  دـیاب  گـنج  هک  تسا  نیا  نآ  یلـصا  ضرف  .دوـش و  یم  شـسرپ  رهـشمرخ » حـتف  زا  سپ  گـنج  هـمادا ي  لـلع   » لـلع

هتشذگ ینیبزاب  رد  نونکا  مه  هچنآ.دوب  ریذپ  ناکما  بسانم  طیارش  اب  حلـص  يرارقرب  تیعقوم  نآ  رد  اریز  دش ؛ یم  مامت  رهـشمرخ 
عقاو رد  یخیراـت  فلتخم  عطاـقم  رد  يریگ  میمـصت  هنوگ  ره  هعلاـطم  .تسا  يریگ » میمـصت  کـی  دـقن   » عـقاو رد  دوـش  یم  ماـجنا 

ییاـهداد نورب  اـهداد و  نورد  ساـسا  رب  هک  تسا (1)  صخـشم  دروم  کی  رد  تلم  کی  یناـمرآ ) و   ) یلم عفاـنم  ریـسفت  یـسررب 
هدننک و نییعت  يا  هدیدپ  يریگ  میمصت  .دهد  یم  لیکشت  ار  عاضوا  یلـصا  ياه  هفلؤم  رـصانع و  عومجم  رد  هک  دریگ  یم  تروص 

.تفرگ هدیدان  ار  نآ  ياهدمایپ  يریگ و  میمصت  لصا  ناوت  یمن  دراد ، تیمها  هکنیا  نمض  لیلد  نیمه  هب  تسا  راذگریثأت 

ینیب شیپ  .دوش  یم  ماجنا  میمصت  نآ  ياهدمایپ  داعبا و  یسررب  اب  هک  هنیزگ  دنچ  نایم  زا  هنیزگ  کی  باختنا  ینعی  يریگ  میمـصت 
رایـسب تسا  نکمم  لاعفنا  یمیمـصت و  یب  راثآ  اریز  درک ؛ بانتجا  نآ  زا  ناوت  یمن  لیلد  نیا  هب  لاـح  نیع  رد  تسا ؛ راوشد  جـیاتن 

ياهدـمایپ داـعبا و  هکنیا  رطاـخ  هب  زاـس ، تشونرـس  یخیراـت و  تامیمـصت  هک  تسا  نیا  مهم  عوـضوم  .دـشاب  برخم  راـب و  ناـیز 
ناریا و گنج  هب  عوضوم  نیا  .دنتـسه  یـسررب  دـقن و  ضرعم  رد  هراومه  دـنوش ، یم  ذاختا  صاخ  یتیعـضو  رد  دـنراد و  یتواـفتم 

هدهاشم زین  رگید  دراوم  يرایـسب  رد  هکلب  دوش  یمن  دودحم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  للع  هرابرد ي  شـسرپ  قارع و 
 . .دوش (2) یم 

18 ص :

رـشن یگرزب ، دـیحو  بیط و  اضریلع  همجرت  للملا ، نیب  طباور  رد  ضراعتم  ياه  هیرظن  فارگزتلاـف ، تربار  یترئود و  زمیج  . 5 - 1
ص 206. مود ، پاچ  ، 1376 نارهت ، سدق ،

لاس تشه  تدم  هب  نآ  ندـش  ینالوط  هرابرد ي  نانچمه  مانتیو ، گنج  زا  ههد  هدراهچ  زا  شیب  تشذـگ  اب  لاثم ، ناونع  هب  . 6 - 2
زا اـمئاد  هک  یتاداـقتنا  زا  رگید  یکی  :» دـسیون یم  عوـضوم  نـیا  یـسررب  رد  یـساملپید  باـتک  رد  رجنیـسیک  .دراد  دوـجو  شـسرپ 

ینالوط لاس  تشه  تدـم  هب  ار  گنج  لیلد  یب  نوسکین  هک  دوب  هیـضرف  نیا  دـش  یم  حرطم  نوسکین  تلود  ماـنتیو  ياـه  تساـیس 
نآ هیـضرف ي  دقن  شـسرپ و  نیا  هب  رجنیـسیک  .دبای » تسد  طیارـش  نیمه  هب  زین  رتدوز  لاس  راهچ  تسناوت  یم  هک  یلاح  رد  دومن ،

تیعقاو یمامت  نتفرگ  هدیدان  هیـضرف  نیا  لکـشم  :» دسیون یم  یخیرات  قباوس  اه و  تیعقاو  نتفرگ  هدیدان  لیلد  هب  دهد و  یم  خساپ 
مئاد روط  هب  البق  هک  شطورش  شریذپ  زا  سپ  هلصافالب  اکیرما  هک  دهد  یم  ناشن  حوضوب  یخیرات  قباوس  .تسا  هدش  هتخانش  ياه 

همطاف همجرت  یـساملپید ، رجنیـسیک ، يرنه  « ) .داد نایاپ  گنج  هب  دـندش ، یم  در  لبق  لاـس  راـهچ  لوط  رد  یلامـش  ماـنتیو  طـسوت 
ص 405 لوا ، پاچ  نارهت 1379 ، تاعالطا ؛ تاراشتنا  لوا  دلج  یسوواک ، نسحدمحم  شرظن  ریز  ینیما ، اضریلع  اتکی و  یناطلس 

تدم هب  یلیئارسا  ياهورین  تسا ، يدالیم  لاس 2000  رد  نانبل  بونج  زا  لیئارسا  طرش  دیق و  یب  ینیشن  بقع  رگید  دروم  ( 404 - 
نانبل هللا  بزح  تمواقم  ياهورین  یماـظن  تاـیلمع  زا  هک  یتاـفلت  لـیلد  هب  ماجنارـس  دنتـشاد و  لاغـشا  رد  ار  ناـنبل  بونج  لاـس   18
ریثأت یلاغـشا و  ياه  نیمزرـس  لخاد  رد  یـصقالادجسم  هضافتنا  زاغآ  نآ ، زا  سپ  عوضوم و  نیا  دندرک  ینیـشن  بقع  دـش  لصاح 

لیئارسا پاچ  صترآاه  همانزور  رد  لیئراب  یفاست  .دوش  دقن  ینیـشن  بقع  يارب  يریگ  میمـصت  دش  ببـس  هضافتنا  رب  ینیـشن  بقع 
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ینیشن بقع  هک  مییوگن  رگا  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  هضافتنا  نانبل ، زا  لیئارسا  ینیشن  بقع  هک  دراد  دوجو  رواب  نیا  : » دسیون یم 
کی اریز  تسا ؛ هدوب  نآ  شخب  ماهلا  عبنم  لقاال  ای  هدیـشخب  هضافتنا  هب  ار  ندوب  زیمآ  تنوشخ  یگژیو  مک  تسد  درک  داجیا  ار  نآ 
لماک یشوپ  مشچ  اب  افرص  مهافت و  ای  قفاوت  نودب  هدش  لاغشا  قطانم  زا  ار  لیئارسا  ات  دیدرگ  قفوم  راب  نیتسخن  يارب  یبرع  تردق 

کیژتارتسا تاعلاطم  زکرم  « ) .دیآ راک  هب  اه  ینیطـسلف  يارب  ییوگلا  هباثم  هب  دناوت  یم  انئمطم  یمادقا  نینچ  .دزاس  جراخ  لیئارـسا 
رب هک  هدش  دقن  يریگ  میمصت  نیا  تلع  نیا  هب  و  ص 5 ) ، 1380  / 3 هبنشراهچ 16 /  شش ، هرامش ي  متفه ، زور  نتلوب  هنایمرواخ ،

نیا لخاد  رد  نانبل و  بونج  هقطنم  رد  لیئارـسا  يریگرد  دـش  یمن  ذاختا  میمـصت  نیا  رگا  هکنآ  لاح  تسا  هتـشاذگ  ریثأت  هضافتنا 
بونج هقطنم ي  رد  اهورین  زا  یـشخب  تسا  هضافتنا  ریگرد  لخاد  رد  لیئارـسا  هک  یلاح  رد  ارچ  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  شـسرپ 

: تفگ دوب  هتفرگ  رارق  لیئارـسا  شترا  تمدخ  رد  هک  نانبل  شترا  یـشروش  نارـسفا  زا  دحل  ناوتنآ  اهدعب  دـنا ؟ هدـش  رقتـسم  نانبل 
رد داد  خر  نانبل )  ) هللا بزح  صوصخ  رد  هچنآ  هتفرگارف و  ار  سرد  نیا  اه  ینیطـسلف  دـیدرک و  رارف  نانبل  زا  اه ) یلیئارـسا   ) امـش »

ناگدنـسیون زا  رگید  یکی  ص 5 ) ، 1380  / 3  / 9 هرامـش ي 5 ، متفه ، زور  نتلوب  « ) .داد دـهاوخ  يور  زین  نیـشن  ینیطـسلف  قطانم 
یم عاضوا  ریگیپ  هک  لیئارسا  نادنورهش  خیرات و  رگید  لاس  ود  ای  کی  :» تشون نانبل  بونج  زا  ینیـشن  بقع  درگلاس  رد  یلیئارـسا 

هب ار  يزیچ  هچ  ضوع  رد  یلو  درب  دنهاوخ  دای  زا  نانبل  بونج  زا  ار  لیئارسا  ینیـشن  بقع  راوشد  خلت و  رایـسب  ياه  هنحـص  دنـشاب 
هحفـص رد  ام  هب  هدش  دراو  تفگنه  ياه  نایز  نازیم  دروآ و  دنهاوخ  دای  هب  ار  رایـسب  ناگدـش  هتـشک  اهنآ  تشاد ؟ دـنهاوخ  رطاخ 
تروص هقطنم  نآ  رد  يراک  هچ  ام  لاـس  فرظ 18  هک  تخاس  دنهاوخ  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  اهنآ  .تسب  دـهاوخ  شقن  اهنآ  رطاخ 

صاخ یسایس  هاگدید  هب  هجوت  اب  یصخش  ره  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  يو  دوب »؟ دیفم  اجب و  تسرد و  ام  مادقا  نیا  ایآ  میداد ؟
یم شیپ  هک  شسرپ  نیرتمهم  : » دسیون یم  دنک و  یم  دیجمت  هناعاجش  يریگ  میمـصت  نیا  زا  داد ، دهاوخ  خساپ  لاؤس  نیا  هب  دوخ 

ص 5) ، 1380  / 3  / 9 هرامـش 5 ، متفه ، زور  نتلوب  ( »؟ دـشن هتفرگ  ینیـشن  بقع  هب  میمـصت  نآ  زا  شیپ  ات  ارچ  هک  تسا  نیا  دـیآ 
نونکا مه  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  تیوک  يزاـسدازآ  زا  سپ  مادـص  ظـفح  يارب  ردـپ  شوب  اـکیرما ، تقو  روهمج  سیئر  میمـصت 

زا سپ  شترا  یگدیـشاپ  مـه  زا  قارع و  ياهرهـش  رد  یمدرم  تاـضارتعا  شرتـسگ  عاـضوا  نآ  رد  .تـسا  هـتفرگ  رارق  دـقن  دروـم 
یتیعـضو نینچ  رد  شوب  .دوب  طوقـس  لاح  رد  مادـص  دوب و  هداد  رارق  یبولطمان  تیعـضو  رد  ار  قارع  یماـظن ، یـسایس و  یتسکش 

اب اـت  داد  هزاـجا  زین  قارع  شترا  هب  دـننک  يراددوخ  دادـغب  تمـس  هب  يورـشیپ  زا  اـت  داد  روتـسد  اـکیرما  شترا  هب  هکنیا  رب  هوـالع 
يو فذح  رد  اکیرما  یناوتان  قارع و  رد  مادص  تردـق  تیبثت  .دـنک  بوکرـس  قارع  رد  ار  یمدرم  تکرح  رتپوک  یله  زا  هدافتـسا 

C.N.N اب هبحاصم  رد  داد و  خساپ  اه  شسرپ  تاداقتنا و  نیا  هب  اهدعب  يو  لیلد ، نیمه  هب  .دوش  دقن  ردپ  شوب  ات  تسا  هدش  ببس 
زور اب  نآ  دننک  یم  حرطم  ار  ینوگنرـس  ثحب  زورما  هک  یناسک  همه  - 1 : » درمشرب ریز  حرش  هب  ار  مادص  ندرکن  نوگنرـس  لیالد 

هقطنم رد  .دروخ  یم  مه  هب  تعاـس  فرظ 48  سیلگنا ) زج  هب   ) فالتئا میدـش  یم  قارع  دراو  اـم  رگا  .دندوب 2 - فلاخم  تایلمع 
هب هدروخ  تسکش  مادص  ات  دش  یم  بجوم  ینوگنرـس  رد  ام  مادقا  .دوبن 3 - قفاوم  ینوگنرـس  اب  تیوک  زا  ریغ  يروشک  چیه  مه ،
رد شوب  تسا  نشور  هک  نانچ  ...و  .دوبن  لوبق  لباق  اساسا  قارع  كاخ  رد  هناـگیب  ياـهورین  نتفریذـپ  .دوش 4 - لیدبت  دیهـش  کی 

میمصت و نیا  جیاتن  ساسا  رب  زورما  هکنآ  لاح  .دنک  یم  هراشا  مادص  طوقـس  یلامتحا  ياهدمایپ  تیعـضو و  هب  تاداقتنا ، هب  خساپ 
تـسایس هلجم ي  قارع ، هدنیآ  اکیرما و  يژتارتسا  ینارهز ، یفطـصم  « ) .دوش یم  دـقن  میمـصت  نیا  تردـق  رد  مادـص  ندـنام  یقاب 

(. هیروف 1998 خیرات 7  رد   C.N.N اب شوب  هبحاصم  ص 40 ، ناتسبات 78 ، راهب و  ، 26 هرامش ي 27 -  یعافد ،
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: دـسیون یم  دـهد و  یم  حیـضوت  ار  ییارگ  عقاو  هیرظن ي  لوصا  دـنک و  یم  ناـیب  ار  تامیمـصت  هنوگ  نیا  یـسررب  شور  اـتنگروم 
تاحیجرت و عبات  دـعاوق  نیا  هک  اـجنآ  زا  دـنراد و  رـشب  تشرـس  قمع  رد  هشیر  هک  دنتـسه  ینیع  دـعاوق  موکحم  یـسایس ، طـباور  »
رد :» دنک یم  دیکأت  سپـس  يو  .تساخ » دنهاوخرب  اهنآ  اب  هضراعم  هب  تسکـش ، رطخ  لوبق  اب  اه  ناسنا  اذـل  دنتـسین  ام  ياه  تیولوا 

يرورـض نآ  ياهدمایپ  یـسایس و  ياه  شنک  یـسررب  روظنم  هب  یخیرات  ياه  هداد  زا  هدافتـسا  یللملا ، نیب  تسایـس  يزادرپ  هیرظن 
کی تسا  راچان  هک  ار  يرادمتسایس  عضوم   » دیاب تسایس  ققحم  یخیرات ، ياه  هداد  میظع  مجح  نیا  هب  ندیـشخب  مظن  يارب  .تسا 

یقوقش  » هک دزاس  یم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  و  .دنک » كرد  دیامن »، لصف  لح و  ینیعم  طیارش  تحت  ار  یجراخ  تسایس  نیعم  هلئسم 
باختنا هب  تسد  اهنآ  نایم  زا  تسا  نکمم  دـنک ) لمع  ییالقع  يا  هویـش  هب  هراومه  هکنیا  ضرف  هب   ) رادمتـسایس کی  هک  ییـالقع 

هسیاقم .دیزگ  دهاوخرب  ار  ییالقع  قوقش  نیا  زا  کی  مادک  الامتحا  روکذم  طیارـش  تحت  صاخ ، درمتلود  نیا  تسا و  مادک  دنزب 
اتنگروم  (1) .دیـشخب » انعم  للملا  نیب  تسایـس  تایعقاو  هب  هک  تساهنآ  ياهدمایپ  ینیع و  تیعقاو  اب  ییالقع  هیـضرف  نیا  نومزآ  و 

هدرک هجوت  هیکت و  فلتخم  ياه  هنیزگ  طیارش و  هدنریگ ، میمصت  رادمتسایس  عضوم  یخیرات ، ياه  هداد  رب  تامیمصت ، یسررب  رد 
.تسا
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اه تیعقاو  طیحم و  زا  هدنریگ  میمصت  رد  هک  یکاردا  یطیحم و  طیارـش  هیاپ ي  رب  يریگ  میمـصت  : » دسیون یم  زین  لکنارف  فزوج 
دروـم رد  ناگدـنریگ  میمـصت  نهذ  هلباـقم ي  لـصاح  تامیمـصت ، زا  یـشان  تامادـقا  تامیمـصت و  .دوـش  یم  ماـجنا  دراد  دوـجو 

 . (1) .تسا » رگید  يوس  زا  ناشطیحم  زا  یهاگآ  وسکی و  زا  اه  نامرآ  اه و  تساوخرد 

تـسا هدوب  مهارف  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  طیارـش  هک  یلاح  رد  دوش  یم  روصت  نینچ  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا ي  رد 
ياهروحم .تسا  هداد  همادا  لاس  شـش  تدـم  هب  ار  گنج ، فادـها  زا  دـیدج  فیرعت  اب  عاضوا و  زا  طـلغ  یباـیزرا  لـیلد  هب  ناریا 

: تسا راوتسا  لماع  دنچ  رب  دقن  نیا  رب  مکاح  یلصا  رصانع  ای  هدمع 

.درک عانتما  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  هرکاذم  زا  دوب و  هجوت  یب  حلص  ياهداهنشیپ  هب  ناریا  - 1

.دندرک لیمحت  ماما  هب  یماظن  یسایس و  نالوئسم  ار  عوضوم  نیا  یلو  دوب  گنج  همادا  فلاخم  ماما  - 2

.تشادن دوجو  گنج  ندش  ینالوط  زا  یشان  تالکشم  عاضوا و  زا  بسانم  یبایزرا  - 3

، تسخن تسا ؛ هلئسم  دنچ  دراد  شقن  میمصت  نیا  دقن  یبایزرا و  رد  مهم و  هچنآ  یلو  دراد  زاین  یسررب  هب  هدش  رکذ  دراوم  تحص 
.تسا ندرک  ادج  يریگ  میمصت  رب  مکاح  ياضف  طیحم و  زا  ار  نآ  ندرکن و  هجوت  يریگ  میمـصت  نیا  یخیرات  رتسب  تیعـضو و  هب 

تیعـضو نآ  رد  گنج  مامتا  ناکما  هب  لیلد ، نیمه  هب  .دننک  یم  دقن  نآ  ياهدـمایپ  هیاپ ي  رب  ار  يریگ  میمـصت  نیا  نیا ، رب  هوالع 
نیرتمهم زورما  دیـسر  یم  نایاپ  هب  رهـشمرخ  حـتف  زا  تایرظن  نیمه  ربانب  گنج  هکنیا  ضرف  اـب  .دوش  یمن  هجوت  یقطنم  تروص  هب 

گنج دوب ، تسکش  تمیزه و  تیعـضو  رد  قارع  رترب و  عضوم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  یماگنه  ارچ  هک  دوب  نیا  شـسرپ 
؟ تفای همتاخ  ناریا ، قوقح  قاقحا  نودب  هنوگنیا و 
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گنج وهام  هب  گنج  لئاسم  يور  رب  هکنآ  زا  شیب  اه ، شـسرپ  حرط  گنج و  زا  يداقتنا  نامتفگ  دـسر  یم  رظن  هب  نیا ، رب  هوـالع 
رد تردـق  یـسایس و  هزوح ي  دـقن  یلـصا  عوضوم  رگید ، ترابع  هب  .تسا  رثأـتم  یـسایس  ضارغا  تاـظحالم و  زا  دـشاب ، زکرمتم 

 . .دوش (1) یم  حرطم  گنج  دننام  یلئاسم  رتسب  رد  یلو  تسه  هدوب و  یسایس  تاشقانم  تالداجم و  بوچراچ 

تدم هب  نآ  موادت  زا  رثأتم  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  للع  زا  شـسرپ  دوش ، هجوت  نادب  دیاب  هک  تاظحالم  نیا  زا  ادج 
تسا اهرهش  رد  یماظنریغ  زکارم  یتعنـص و  ياه  تخاسریز  يداصتقا و  زکارم  هب  قارع  هلمح  اب  گنج  هنماد ي  شرتسگ  لاس و   6
دادرخ مود  تاباختنا  زا  سپ  یعامتجا  تالوحت  اهدـعب  همانعطق 598 و  شریذـپ  اب  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  هوحن ي  رتمهم ، همه  زا  و 

.تسا هتشاد  ریثأت  شقن و  گنج  ياه  شسرپ  قیمعت  بالقنا و  گنج و  هب  يداقتنا  نامتفگ  يریگ  لکش  1376 و 

؛ درادن ار  مزال  ماکحتـسا  هک  دوش  یم  صخـشم  نآ  یفاکـشدبلاک  اب  یلو  دسر  یم  رظن  هب  یقطنم  شـسرپ  نیا  لوا  هاگن  رد  هچرگ 
نیا هیاپ ي  رب  رگا  هکنآ  لاح  .تسا  راوتـسا  یخیراـت  یمیمـصت  ياهدـمایپ  جـیاتن و  گـنج و  ندـش  ینـالوط  ضرف  ساـسا  رب  اریز 

شسرپ هظحالم  نیا  اب  .دش  یمن  حرط  یشسرپ  نینچ  نونکا  دیسر  یم  نایاپ  هب  ناضمر  تایلمع  رد  ناریا  يزوریپ  اب  گنج  میمصت ،
کیژتارتسا و يزوریپ  کی  هب  رهـشمرخ  حـتف  ارچ   » هک تسا  نیا  هکلب  تسین  گـنج  همادا ي  لـلع  يریگ و  میمـصت  لـصا  یـساسا 

یماظن هنحص  رد  يریگ » میمصت  کی  يارجا  هوحن   » یساسا هلئسم  شسرپ  نیا  رد  عقاو  رد  دشن »؟ رجنم  قارع  رب  ناریا  یعطق  يرترب 
نآ حیحص  شسرپ  یلو  دور  یم  لاؤس  ری  گنج  تیریدم  يریگ و  میمـصت  لصا   » گنج ندش  ینالوط  للع  زا  شـسرپ  رد  تسا و 

تسا
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هب یعامتجا  یگنهرف و  یـسایس ، تیعـضو  یهد  ناماس  ياه  ترورـض  یلو  دوش  یم  لابند  سدـقم  عافد  نارود  ردـق  نارگ  ثاریم 

نیا دـهد  یم  ناـشن  گـنج  زا  سپ  گـنج  اـب  دروخرب  تفرگ  هجیتن  ناوتب  دـیاش  حیـضوت ، نیا  اـب  .تسا  هدـش  رجنم  یهجوت  نینچ 
.تسا هتفرگ  رارق  یتوافتم  تاظحالم  ریثأت  تحت  جراخ و  دوخ  یلم  یخیرات و  هاگیاج  زا  عوضوم 
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.دوش لاؤس  میمصت  نیا  يارجا  هوحن ي  زا  هک 

عامجا و دروم  حیحص و  ریذپان و  بانتجا  گنج  همادا ي  رب  يریگ  میمـصت  تیعـضو  نآ  رد  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  حیـضوت  نیا  اب 
ندرک موکحم  هک  ار  دوخ  قحرب  یلوصا و  ياه  هتساوخ  یماظن  یسایس -  رترب  عضوم  زا  ناریا  دوب و  فیعـض  قارع  اریز  دوب ؛ مدرم 
دیکأت سب  شتآ  رب  اهنت  قارع  نایماح  هکنآ  لاح  .درک  یم  حرط  دوب  تمارغ  تفایرد  ناریا و  كاخ  زا  لماک  ینیشن  بقع  زواجتم ،

قودنـص هک  دنتـشاد  داـقتعا  زین  روشک  ود  يزاـسزاب  يارب  دـننک و  نییعت  ار  زواـجتم  هک  دـندوبن  لـیام  هجو  چـیه  هب  دـندرک و  یم 
يرترب رهـشمرخ و  يزوریپ  يرما  نینچ  تلع  عقاو  رد  دـنزادرپب  ار  يزاسزاب  ياه  هنیزه  یبرع  ياـهروشک  دوش و  لیکـشت  یکرتشم 

یتیعضو رد  ار  دوخ  هرابود  دندوب و  هدش  ریگلفاغ  اه  يزوریپ  نیا  زا  زین  اه  ییاکیرما  .دوب  هقطنم  حطـس  رد  ناریا  یماظن  یـسایس - 
زورب اـب  دـندرک  یم  روـصت  اـهنآ  هک  یلاـح  رد  .دـمآ  دوـجو  هب  ناـهج  هقطنم و  يارب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب  هـک  دـندید  یم 

يروهمج یلو  تسکـش ، دـهاوخ  مهرد  سیـسأت  هزات  ماظن  گنج ، يزادـنا  هار  ناریا و  لـخاد  رد  يداـصتقا  یـسایس -  تالکـشم 
موادت اذل  دـیبوک ، مهرد  ار  قارع  شترا  یکیزیف  یحور و  ناوت  دوخ ، كاخ  لاغـشا  لضعم  لح  یـسایس و  تابث  نیمأت  اب  یمالـسا 

شیادـیپ اب  اـکیرما  .دـش  سکعنم  اـکیرما  یمـسر  تاـماقم  تاراـهظا  رد  هک  ناـنچ  .دوب  زیمآ  هرطاـخم  اـکیرما  عفاـنم  يارب  رما  نیا 
یثنخ رب  ار  دوخ  ياه  تسایس  ای  تشاد ، تریاغم  برغ  عفانم  اب  هک  تخانش ، یم  تیمسر  هب  ار  ناریا  يرترب  دیاب  ای  دیدج  تیعضو 

دیامن و يریگولج  ناریا  هب  زایتما  نداد  زا  اکیرما  دـش  ببـس  مود  هنیزگ ي  باختنا  .تخاس  یم  راوتـسا  ناریا  يرترب  راهم  يزاس و 
.دیامن زاغآ  قارع  هب  ار  ینف  یتاعالطا و  ياه  کمک  يراشتسم  میت  کی  رارقتسا  اب  نیبملا  حتف  تایلمع  زا  دعب  الباقتم 

زواـجتم و هیبـنت  اـب  عفر و  ار  قارع  دـیدهت  رترب  عضوم  زا  اـی  تشاد ، دوـخ  ربارب  رد  هنیزگ  ود  یمالـسا  يروـهمج  تیعـضو  نیا  رد 
درک یم  فرطرب  هشیمه  يارب  ار  ناریا  هب  ددجم  زواجت  ناکما  تمارغ ، تفایرد  نآ و  ندرک  موکحم 
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لاؤس شیادیپ  تفریذپ و  یم  ار  لح  هار  نیرتدب  تیعضو  نیرتهب  رد  درک و  یم  یـشوپ  مشچ  دوخ  يرترب  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  ای 
عـضوم زا  درکن و  يراشفاپ  دوخ  ياه  هتـساوخ  نیمأـت  رب  یتیعقوم  نینچ  رد  یمالـسا  يروهمج  ارچ  هک   » دـش یم  ببـس  ار  يرگید 

»؟ داد نایاپ  گنج  هب  فعض 

مینک یم  لیلحت  ار  نامز  نآ  عاضوا  فلتخم  ياه  هنیزگ  باختنا  يریگ و  میمـصت  هوحن ي  هرابرد ي  توافتم  هیرظن  دـنچ  اب  نونکا 
رصانع هیلک ي  زونه  هتبلا  میهد ؛ یم  خساپ  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  للع  شـسرپ  هب  میراد  رایتخا  رد  هک  یتاعالطا  اب  و 

، گـنج شـسرپ  هب  خـساپ  رد  يزادرپ  هیرظن  هب  ماـمتها  یلو  تـسا  هدـشن  صخـشم  نآ  زیاـمت  طوـطخ  تاـیرظن و  نـیا  رد  جردـنم 
.تسا یندرکریدقت 

.نمشد زا  کیژتارتسا  ییا  هقطنم  نتشاد  رایتخا  رد  اب  رترب  عضوم  زا  گنج  هب  نداد  نایاپ  - 1

نیبملا حتف  تایلمع  هناتسآ ي  رد  گنج  تالوحت  دنور  رییغت  اب  ناشیا  .تسناد  هیرظن  نیا  بحاص  دیاب  ار  یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ 
نایماظن لالدتـسا  اب  ار  نآ  داعبا  يریگ  میمـصت  تاـسلج  رد  رهـشمرخ و  حـتف  زا  سپ  درک و  حرط  ار  هیرظن  نیا  زا  یـشخب  اجیردـت 

یماظن لیالد  نایب  اب  نایماظن  .درک  تفلاخم  دوب  قارع  كاـخ  هب  دورو  مزلتـسم  هکنیا  لـیلد  نیا  هب  هیرظن  نیا  اـب  ماـما  .درک  حیرـشت 
.دندرک مهارف  قارع  كاخ  لخاد  رد  گنج  همادا ي  يارب  ماما  تقفاوم  هنیمز ي 

( واف حتف   ) رجفلاو 8 تایلمع  زا  لصاح  تایبرجت  یلو  دوب  مکاح  همانعطق ي 598  رودص  زا  لبق  لاس 1366 و  ات  لقادح  هیرظن  نیا 
يزوریپ و اـب  هسیاـقم  رد  اـه  هنیزه  شیازفا  راـشف و  هـنماد  اریز  درادـن ؛ دوـجو  هـیرظن  نـیا  قـقحت  ناـکما  داد  ناـشن  يـالبرک 5 ، و 

ناریا يرترب  اب  گنج  مامت  ناکما  مه  دادـغب  فرـصت  اـب  هک  دـمآ  دوجو  هب  روصت  نیا  یتح  دوب و  رتشیب  هراومه  نآ ، ياهدرواتـسد 
.دراد دوجو  نارهت  هب  فراعتمریغ  ياه  حالس  اب  تالمح  دیدشت  رطخ  اریز  درادن ؛ دوجو 

ریاس اب  هسیاقم  رد  هاپس ، نیشیپ  هدنامرف ي  ییاضر ، ياقآ  گنج  مامتا  يارب  ناریا  هب  داهنـشیپ  ندشن  هئارا  گنج و  تیهام  رییغت  - 2
ار تاعالطا  لیلحت و  نیرتشیب  یناجنسفر -  یمشاه  ياقآ  يانثتسا  هب  یماظن -  یسایس و  نالوئسم 
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راب و نیتسخن  يارب  ناشیا  .تسا  هدرک  هئارا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  للع  هب  خـساپ  رد  هژیوب  گنج ، لئاسم  هرابرد ي 
ار گنج  تیهام  رییغت  هیرظن ي  لاس 1371  رد  هدنسیون  اب  یصاصتخا  هبحاصم ي  رد  گنج ، هرابرد  يداقتنا  نامتفگ  قیمعت  زا  لبق 

دیکأت ناشیا  هیرظن  یلصا  رصانع  .درک  لیمکت  ار  هیرظن  نیا  ناشیا  دش  حرطم  هعماج  رد  هک  یثحابم  بسانت  هب  اهدعب  .داد (1)  هئارا 
ییارچ هفـسلف ي  رهـشمرخ  حتف  اب  دوب (2) و  مادـص  تسکـش  يزوریپ و  لبمـس  گنج  دـنور  رد  رهـشمرخ  هک  تسا  موهفم  نیا  رب 

تابثاب و يروشک  هب  دـش ، یم  دـیدهت  هک  ناریا  تفای (3) و  نایاپ  دـندوب  هدرک  لیمحت  ار  گنج  نیا  هک  یناـسک  يوس  زا  گـنج 
ثعاب دوب و  گنج  رد  هزجعم »  » کی رهشمرخ  حتف  لیلد ؛ نیمه  هب  دش (4)  لیدبت  تابث  یب  يروشک  هب  دوب ، هدننکدیدهت  هک  قارع 

: دیوگ یم  ییاضر  ياقآ  یعاضوا  نینچ  هب  هجوت  اب  .دوش (5)  نوگرگد  یلکب  ناریا  یسایس  عضو  دش 

چیه لاس  نآ  رد  .دوب  یللملا  نیب  ياه  تردق  يوس  زا  حلـص  داهنـشیپ  ندادـن  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  یلـصا  لیلد  »
...دنشاب فلاخم  بونج  رد  یللملا  نیب  ياهزرم  زا  روبع  گنج و  همادا ي  اب  هک  دندوبن  نایماظن  نارادمتـسایس و  هعومجم  زا  يدرف 

گنج هب  ناریا  دش ، یم  لح  یللملا  نیب  ياهزرم  هلمج  زا  یلصا  تافالتخا  يدیلک و  لئاسم  دش و  یم  ناریا  هب  حلـص  داهنـشیپ  رگا 
 . (6) .داد » یمن  همادا 

زاغآ و ینعی  گنج ، هلحرم ي  ود  نیب  فطع  هطقن ي  درک (7) و  ضوع  ار  اه  يژتارتسا  رهشمرخ  حتف  تسا  دقتعم  نینچمه  ناشیا 
گنج تیهام  هکنآ  لاح  .تسا  گنج  یلک  تیعضو  رییغت  رب  رظان  رتشیب  تارییغت  دروم  رد  ناشیا  تاحیضوت  .دوب (8)  گنج  نایاپ 

درک و رییغت  جـیردتب  فلتخم  لماوع  ریثأت  تحت  عاضوا  یلو  دوب  تباث  گـنج  یلک  ياـه  یگژیو  اـه و  تلـصخ  لوصا ، ياـنعم  هب 
.تشاذگ ریثأت  گنج  يارب  يریگ  میمصت  هلحرم ي  رد  فلتخم  نارگیزاب  راتفر  عضاوم و  رب  رما  نیمه 

24 ص :

ياقآ مان  رکذ  رد  هنافـسأتم  یلو  تسا  هدش  هراشا   175 رد ص 176 -  رهـشمرخ  ات  رهـش  نینوخ  زا  باتک  رد  هیرظن  نیا  هب  . 10 - 1
حتف زا  سپ  گنج  تیهام  رییغت  عوضوم  هب  یلیمحت ، گنج  یـسایس  خـیرات  باتک  رد  یتیالو  ياقآ  زین  اهدـعب  .دـش  تلفغ  ییاضر 

.درک هراشا  باتک )  ) عبنم رکذ  نودب  رهشمرخ 
1381 ص 92. هاپس ، ییاوه  يورین  یگنهرف  تنواعم  اهدرواتسد ، اه و  ترورض  قارع ، كاخ  هب  دورو  دنورادهب ، يدهم  . 11 - 2

ذخأم 1. . 12 - 3
ص 93. ذخأم 6 ، . 13 - 4
ص 94. ذخأم 6 ، . 14 - 5

ص 2. ، 1381  / 3  / 5 باختنا ، همانزور  . 15 - 6
ص 95. ذخأم 6 ، . 16 - 7

ذخأم 1. . 17 - 8
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.زواجتم صاصق  شتآ و  نوناک  فرصت  هیاپ ي  رب  دیدج  يریگ  میمصت  - 3

دیدج يا  هیرظن  اب  زواجت  عفد  زا  سپ  قارع  كاخ  هب  دورو  تلع  شسرپ  هب  یتاعوبطم  يوگو  تفگ  رد  یمثیم (1)  هللا  فطل  ياقآ 
يا هقبط  هجیتن  رد  دندوبن  وج  گنج  دنتـشادن و  یعالطا  نآ  نوناق  گنج و  زا  روشک  نالوئـسم  تسا  دـقتعم  يو  .دـهد  یم  خـساپ 
يو .میوش (2)  قارع  كاخ  دراو  ام  هک  دنتفرگ  میمـصت  هک  دندوب  اهنآ  رهـشمرخ  حتف  زا  دعب  دندش و  هدننک  نییعت  ریگیپ و  دـیدج 
عناق ار  ماما  شترا  ياهورین  ناهدـنامرف و  یلو  دوب  گـنج  همادا ي  فلاـخم  ماـما  دـیوگ  یم  دـهد و  یم  حیـضوت  ار  دوخ  هیرظن ي 

.میوشب دراو  قارع  كاخ  هب  دیاب  ام  هک  دندرک 

یـسانشراک هیرظن  مناد ، یم  نم  هک  اـجنآ  اـت  میدـش و  قارع  كاـخ  دراو  شتآ » نوناـک  فرـصت   » هیرظن ي اـب  اـم  هک  هنوـگ  نـیا  »
 . (3) .دوب » صاصق  مه  شتلع  میورب و  دیاب  هک  دوب  نیا  نالوئسم  شترا و  یماظن  ناهدنامرف 

.قدصم و لثم  تسا ، هدوب  ام  لالقتسا  ظفاح  یلم  يزاوژروب  هشیمه  ام  رصاعم  خیرات  رد  دیوگ  یم  دیدج  هقبط ي  حیـضوت  رد  يو 
یم ظـفح  ار  تادراو  تارداـص -  ردـنب  ینعی  رهـشمرخ  كرمگ  هک  دنتـسه  دـیدج  هقبط ي  نیا  پچ و  يزاوژروب  هدرخ  راـب ، نیا 

سپس يو  .تسا (4)  دیدج  هقبط ي  اه و  فک  رب  ناج  نیا  نویدـم  یتعنـص  يراجت -  يزاوژروب  ام و  یلم  يزاوژروب  ینعی  دـننک ؛
هقبط ي نیا  دـنناوتب  هک  دنتـشادن  ورین  لیـسگ  اه  ههبج  هب  زین  راد  هقباس  بازحا  :» دـیوگ یم  دـنک و  یم  داقتنا  راد  هقباـس  بازحا  زا 
هب ار  نایناریا  دورو  میناوت  یم  مینکن  هجوت  تسا  یگرزب  رایـسب  فطع  هطقن ي  هک  هدـیدپ  نیا  هب  رگا  لاـح  دـننک  كرد  ار  دـیدج 

 . (5) .مینک » موکحم  قارع  كاخ 

.ینالوط گنج  زا  یشان  تالکشم  قارع و  كاخ  رد  گنج  همادا ي  ياهدمایپ  هب  یهجوت  یب  - 4

هیرظن نیا  بحاص  هک  یصاخ  صخـش  زا  ناوت  یمن  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدش  لیلحت  هیزجت و  یـسررب و  رتمک  نونکات  هیرظن  نیا 
رظن هب  درب ، مان  دشاب 

25 ص :

نونکا مه  درک و  داجیا  ار  يدـیدج  یهدـنامزاس  باعـشنا  زا  سپ  هک  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  يزکرم  رداک  نیـشیپ  وضع  . 18 - 1
.دنک یم  رشتنم  ار  زادنا  مشچ  هلجم ي 

.1381  / 3  / 16 زورون ، همانزور  . 19 - 2
.نامه . 20 - 3
.نامه . 21 - 4
.نامه . 22 - 5
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عوضوم نیمه  ياهدمایپ  هب  هجوت  قارع ، كاخ  رد  گنج  همادا ي  تلع  دروم  رد  هیلوا  شـسرپ  تلع  ماما و  رکفت  رهوج  دـسر  یم 
مـشچ درک و  دـهاوخ  رییغت  عاضوا  گنج ، همادا ي  اب  هک  دنتـشاد  هجوت  عوضوم  نیا  هب  يریگ  میمـصت  تاسلج  رد  ماما  .تسا  هدوب 

نیع رد  .تسا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  يریگ ، میمـصت  يارب  بسانم  نامز  اذل  درادـن و  دوجو  نآ  هب  نداد  نایاپ  يارب  ینـشور  زادـنا 
دوخ تقفاوم  نایاپ  رد  هجوت و  دنداد  گنج  همادا ي  ترورض  رب  ینبم  یماظن ، یسایس و  ياه  تیـصخش  هک  یتایرظن  هب  ماما  لاح ،

.دندرک مالعا  ار 

حتف زا  سپ  گـنج  ياهدـمایپ  دوـب  راذـگریثأت  همه  زا  شیب  اهدـعب  هچنآ  گـنج  همادا ي  تلع  دـقن  رد  هک  تسا  نـیا  مـهم  هلئـسم 
 - یسایس نالوئسم  يارب  يریگ  میمصت  زا  سپ  هتبلا  عوضوم  نیا  .دوب  گنج  مامتا  ناکما  مدع  نآ و  ندش  ینالوط  هژیوب  رهشمرخ ،

.دش نشور  یماظن 

.ناریا یسایس  یماظن و  زاتمم  تیعقوم  رب  یکتم  تصرف و  زا  هدافتسا  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  - 5

ار هیرظن  نیا  نیدرورف 1362 ، رد  تضهن ، هرگنک ي  نیمجنپ  هماـنعطق  رودـص  اـب  بوـتکم  يریگ  عـضوم  نیلوا  رد  يدازآ  تضهن 
رشتنم ار  یبوتکم  یمـسر و  عضوم  هنوگ  چیه  ریت 1361  دادرخ و  رد  يریگ  میمـصت  ماـگنه  هب  تضهن  هکنیا  هب  رظن  درک (1)  حرط 

.تشاد یتاغیلبت  یسایس -  درکراک  یبزح  عضاوم  بوچراچ  رد  اهنت  لاس 1362  رد  هیرظن  نیا  مالعا  اذل  درکن (2) 

يارب اهنت  اه  لالدتـسا  اـه و  لـیلحت  زا  يا  هراـپ  تسا  هدـش  هئارا  هیرظن  لـیلحت و  تاـعالطا ، ناونع  تحت  نونکاـت  هچنآ  تازاوم  هب 
باتک رد  لـیلد  نیمه  هب  تسین ؛ وگخـساپ  شور  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدـش  هئارا  گـنج  همادا ي  میمـصت  زا  عاـفد  هیجوت و 
هرابرد ییاهن  تواضق  .دوش و  لیلحت  حیرـشت و  يریگ  میمـصت  رد  یخیراـت  ياـه  تیعقاو  عاـضوا و  هک  تسا  نیا  رب  یعـس  رـضاح 

.دوش راذگاو  مرتحم  ناگدنناوخ  هب  يریگ  میمصت 

26 ص :

.1382 مود ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  گنج ، یساسا  ياه  شسرپ  : کن . 23 - 1
هک درک  عافد  عوضوم  نیا  زا  لصفم  اتبسن  یلیلحت و  هینایب ي  کی  رد  رهـشمرخ ، حتف  تیعقوم  زا  هدافتـسا  اب  يدازآ  تضهن  . 24 - 2

!. تسا هتشادن  گنج  عورش  رد  یشقن  تقوم  تلود 
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گنج کیژتارتسا  تالوحت  تیهام و  رد  رییغت 

هراشا

ریاس اب  نآ  قارتفا  اـی  زیاـمت  هجو  رما  نیمه  دراد (1) و  ار  دوخ  صاخ  ياـه  یگژیو  یگنج و  ره  دـننامه  زین  قارع  ناریا و  گـنج 
«، یلیمحت گنج  «، » سدـقم عافد  : » دـننام یتوافتم  نیوانع  زا  قارع  ناریا و  گنج  تیهام  حیـضوت  يارب  نونکاـت  .تسا  اـه  گـنج 

عقاو رد  هک  تسا  یمیهافم  رب  رظان  هدـش  دای  نیوانع  .تسا  هدـش  هدافتـسا  دراوم  ریاس  و  سراف » جـیلخ   » لوا گنج  یموس ،» ناهج  »
ربارب رد  عافد  یتدـیقع و  تیهاـم  رب  رتشیب  دوش  یم  ناـیب  سدـقم » عاـفد   » ناونع یتقو  اـضرف  .تسا  گـنج  تیهاـم  هدـننک ي  ناـیب 
ناریا هب  نآ  تسا و  هدوبن  گنج  راتـساوخ  ناریا  هک  تسا  انعم  نیا  هدننک ي  نایب  یلیمحت  گنج  ناونع  ای  .دوش  یم  دـیکأت  زواجتم 

هرادا ي هوحن ي  يژتارتسا و  اه ، حالـس  يریگراک  هب  هوحن ي  رب  رظاـن  رتشیب  یموس » ناـهج   » گـنج نینچمه  .تسا  هدـش  لـیمحت 
.تسا گنج  نالک  تیریدم  رت  یلک  حطس  رد  اه و  تایلمع 

هکنآ زا  سپ  ناهج  یفالتئا  يربهر  اب  اکیرما  ار  ناونع  نیا  دنک و  یم  دیکأت  گنج  عوقو  لحم  رب  رتشیب  سراف ،» جـیلخ  لوا  گنج  »
اب اکیرما  گنج  لوا و  گنج  قارع ، ناریا و  گنج  تاغیلبت ، رد  دـیمان و  سراـف  جـیلخ  گـنج  ماـن  هب  درک  لاغـشا  ار  تیوک  قارع 

.دش هدیمان  مود  گنج  قارع 

زین اه  يراذگ  مان  تسا  توافتم  اه  تشادرب  نوچ  دوش و  یم  يراذگ  مان  نآ  تیهام  هصخـشم و  زا  یلک  يروصت  ساسا  رب  گنج 
، گنج یلک  ياـه  هصخـشم  زا  تشادرب  مهف  ریـسفت و  عون  کـی  هدـننک ي  ناـیب  اـه  يراذـگ  ماـن  كارتشا  هجو  یلو  دراد  تواـفت 

.تسا نآ  تیهام  فادها و 

27 ص :

.1382 مود ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  گنج ، یساسا  ياه  شسرپ  کن : . 25 - 1
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ریـسفت تسا  یـسایس  عفانم  فادـها و  اه  تلود  نایم  گـنج  يریگرد و  تاـشقانم و  یلـصا  عوضوم  دـیدج  ياـه  گـنج  رد  نوچ 
دروآرب نازیم  اهیریگ ، عضوم  رد  عوضوم  نیا  اریز  دراد ؛ تیمها  رایسب  گنج  رد  ریگرد  نیفرط  يارب  گنج  یـسایس  مهف  فادها و 

.تسا رثؤم  رایسب  نآ  هب  داد  نایاپ  يارب  يریگ  میمصت  گنج و  تالوحت  عبانم و 

لیلد نیمه  هب   (1) .تسا » توافتم  نایبرغ  نارگید و  هاگدید  اب  نآ  عوقو  للع  گنج و  هب  ام  هاگدید   » هک تسا  دقتعم  ینیوآ  دیهش 
هقباس مادص و  یبلط  تردق  بوچراچ  رد  ار  گنج  عورش  يو   (2) .تسیرگن » یصاخ  هدید ي  هب  دیاب  ار  گنج  : » درک یم  هیصوت 
.درک یم  ریـسفت  ینیمخ  ماما  ینعی  لثمم  تزع  زا  يزوریپ  ساسا  رب  ار  ام  عافد  الباقتم  تسناد و  یم  یمالـسا  بالقنا  اب  ینمـشد  ي 
دوبن یگنج  رگا  : » دیوگ یم  نآ  حیـضوت  رد  دنک و  یم  رکذ  بالقنا  دوخ  ار  گنج  درواتـسد  نیرت  یلـصا  ینیوآ  ساسا ، نیمه  رب 
رارق ییاکیرمآ  مالسا  لباقم  رد  ار  نآ  ات  میتشادن  یبالقنا  مالسا  زا  یـصخشم  فیرعت  گنج ، زا  لبق  ات  .تشادن  دوجو  مه  یبالقنا 

 . (3) میدیمهف .» گنج  رد  ار  بالقنا  يانعم  ام  میهد ؛

ملاع و زا  دیدج  فیرعت  اب  ینید  رکفت  بوچراچ  رد  دندرک و  یم  هجوت  یعامتجا  یـسایس -  تالوحت  هب  بالقنا  ربهر  ینیمخ  ماما 
بوچراچ رد  ار  مادقا  نیا  زا  یلصا  فده  ناریا و  هب  قارع  زواجت  تیهام  مالـسا ، رد  عافد  داهج و  گنج و  موهفم  نینچمه  مدآ و 

یسایس يداقتعا -  ریـسفت  ینید و  یتایبدا  اب  یلک و  یبوچراچ  رد  ماما  عقاو  رد  .دنداد  یم  حیـضوت  لطاب » قح و   » و رفک » مالـسا و  »
.دنیامن نایب  ار  نازواجتم  اب  عافد  ترورض  شنایماح و  قارع و  یسایس  فده  دنتشاد  رظن  رد  گنج ، زا 

ماظن ناریا  رد  هک  انعم  نیدـب  .دوب  قارع  ناریا و  تموکح  تیهام  هیاپ ي  رب  تسخن  هجرد ي  رد  گنج  هرابرد ي  ماما  رکفت  یناـبم 
تیصخش و .دوب  رقتسم  اتدوک  اب  ینید  ریغ  یثعب  یمیژر  قارع  رد  یمدرم و  ینید و  یبالقنا  زا  هدمآرب  یمدرم 

28 ص :

ص 8. ، 1382  / 3  / 3 تلاسر ، همانزور  دادرخ ،» موس  هسامح  هژیو  ، » ینیوآ یضترم  . 26 - 1
.نامه . 27 - 2
.نامه . 28 - 3
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تیعورـشم رایعم  مدرم ، هیلع  ار  یثعب  تموکح  مادـص و  راـتفر  ماـما  نیا ، رب  هوـالع  .دـش (1)  وا  هب  ماما  هجوت  ثعاـب  مادـص  قباوس 
اکیرما و اب  هک  نآ ، ماـظن  یمدرم  یبـالقنا و  تیهاـم  هب  هجوت  اـب  ناریا  هب  زواـجت  هکنیا  نمـض  .دـندرک  یم  رکذ  میژر  نیا  نتـشادن 
رد لمع  يرابکتسا و  ياه  تردق  هب  قارع  یگتسباو  يانعم  هب  دوب  هتخادنا  رطخ  هب  ار  اهروشک  نیا  عفانم  هزرابم و  لاح  رد  لیئارسا 

ینانخـس یط  هک  نانچ  .دنتـسناد  زیمآرفک  يداحلا و  یلمع  ار  ناریا  هیلع  مادـقا  ماما.دـش  یم  یبایزرا  اهتردـق  نیا  عفانم  بوچراـچ 
داحلا و مکح  رد  وا ، دض  رب  مایق  نیمه  تسا  رقتـسم  ناریا  رد  نالا  هک  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  روشک  دـض  رب  مایق  :» دـندومرف

نآ تلع  و  .میتسین » دوخ  درکلمع  زا  نامیـشپ  مدان و  هظحل  کی  يارب  گنج  رد  ام  : » دندرک دـیکأت  ماما  لیلد  نیمه  هب  .تسا » رفک 
هیلع راتفر  رد  ار  قارع  تموکح  درکلمع  نینچمه  ماما  .میا » هدیگنج  فیلکت  يارب  ام  : » دندرک دیکأت  دنتسناد و  فیلکت  هب  لمع  ار 

: دنیامرف یم  قارع  شترا  تلم و  هب  باطخ  دننک و  یم  دقن  رفک  مالسا و  موهفم  زا  هدافتسا  اب  ناریا  اب  گنج  روشک و  نآ  مدرم 

هدیـشچ ار  یثعب  رفاک  یتموکح  یخلت  امـش  دـینیب ، یم  هدـید و  ار  ثعب  رفاک  بزح  ياه  تنایخ  اه و  تیانج  کیدزن  زا  همه  امـش  »
نابابرا رما  هب  مسیلایرپما  مسینویهـص و  هتـسب  مشچ  رکون  قلفع و  لشیم  عبات  وا  رفاک  ياقفر  نیـسح و  مادص  هک  دیناد  یم  امـش  .دیا 

یب هدومن و  هلمح  دـندنار ، دوخ  نهیم  زا  ار  راـفک  زیزع  مالـسا  هناوتـشپ ي  ربکا و  هللا  اـب  هک  ناریا  تلم  ناریا و  هب  دوخ  راوخناـهج 
مالـسا و نیب  گنج  قارع ، ياه  یثعب  ناریا و  نیب  گنج  نیا  هک  دیناد  یم  امـش  .دناسر  یم  لتق  هب  ار  امـش  ینامیا  ناردارب  هنامحر 

 . (2) .تسا » داحلا  میرک  نآرق  رفک و 

مدرم هیلع  نآ  راتفر  یثعب و  میژر  تیهام  هب  هراشا  رب  هوالع  حیضوت  نیا  رد  ماما 

29 ص :

هیلع اهنآ  تایانج  مادـص و  ثعب و  بزح  هرابرد ي   1359  / 8 خـیرات 16 /  رد  یناتـسکاپ  جاجح  زا  یهورگ  عمج  رد  ماما  . 29 - 1
تیعـضو اب  دـنناد  یم  یفانم  ار  مالـسا  ناشبزح  اـهنآ  تساـه و  یقلفع  عباـت  هک  تسا  یـسک  مادـص  : » دـیوگ یم  یمالـسا  ياـملع 

هعیش هفیاط  زا  هچ  ینـس و  هفیاط  زا  هچ  ار  مالـسا  گرزب  ياملع  هک  دنتـسه  اه  نامه  اهنیا  ...اهنآ  دنتـسه  مالـسا  نمـشد  ناشدوخ ،
(. ص 165 و 166 دلج 13 ، رون ، هفیحص ي  « ) .دندرک دیهش  دندرک و  سبح  دندرک ، راتفرگ 

.1359  / 7  / 2 ینیمخ ، ماما  مایپ  ص 95 ، دلج 13 ، رون ، هفیحص  . 30 - 2
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هک دوب  نیا  لالدتـسا  ياـنبم  .دـننک  یم  هراـشا  زین  مسیلاـیرپما  مزینویهـص و  اـب  یناـمیپمه  هلمج  زا  يرگید  دراوم  هب  قارع  ناملـسم 
مادـقا راشف و  هنوگ  ره  هجیتن ، رد  .دروآ  دوجو  هب  اه  تسینویهـص  اکیرما و  يارب  ار  ینارگن  نایز و  نیرتشیب  ناریا  یمالـسا  بالقنا 

توافتم ماظن  ود  تیهام  هیاپ ي  رب  ار  گنج  ماما  هک  میریگ  یم  هجیتن  حیـضوت  نیا  اب  .دوب  اهنآ  عفاـنم  نیمأـت  هلزنم ي  هب  ناریا  هیلع 
دوب و لیئارـسا  اکیرما و  اـب  هزراـبم  لاـح  رد  بـالقنا و  زا  هدـمآرب  ینید و  یکی  هک  دـندرک  یم  لـیلحت  ریـسفت و  قارع  ناریا و  رد 

هدش بکترم  يرایـسب  زیمآ  تیانج  تامادـقا  قارع  ناملـسم  مدرم  هیلع  دوخ  تردـق  میکحت  يارب  هک  دوب  رالوکـس  یماظن  يرگید 
هتکن ي .دیـشیدنا  یم  لیئارـسا  اکیرما و  عفاـنم  هب  تمدـخ  دوخ (1) و  تردـق  هعـسوت ي  هب  ناریا  هب  هلمح ي  اـب  زین  نوـنکا  دوـب و 

.دندوبن هجوت  یب  زواجتم  فرط  تاغیلبت  هب  رفک » مالسا و   » گنج هیاپ  رب  گنج  یتدیقع  ریسفت  رد  ماما  هک  تسا  نیا  مهم  فیرظ و 
: دنیوگ یم  دنهد و  یم  ناشن  هجوت  هلئسم  نیا  هب  رگید  ياج  رد  هک  نانچ 

موجه ندوب  هیـسداق  رادرـس  تیبرع و  مسا  هب  دیتسه و  سراف  دیتسه و  یـسوجم  ناریا  تلم  امـش  هکنیا  مسا  هب  دساف  تموکح  نیا  »
 . (2) ...روشک » نیا  هب  دندرک 

تیهام دوب  راشف  راشف  تحت  ادیدش  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  دوب و  قارع  دوس  هب  یماظن  تیعضو  هک  یماگنه  نینچمه  ماما 
: دنیوگ یم  دننک و  یم  نییبت  ار  گنج  یتدیقع 

مالـسا گنج  ام  گنج  روج ، ملظ و  یمامت  هیلع  تسام  بتکم  گنج  ام  گنج  تسین ، برغ  قرـش و  ياه  تردـقربا  اب  ام  گنج  »
نیهفرم و ینارذـگ  شوخ  هیلع  یگ  هنهرباپ  گنج  اـم  گـنج  مزینومک ، يراد و  هیامرـس  ياـیند  ياـه  يربارباـن  یماـمت  هیلع  تسا 

گنج نیا  تسین ، موب  زرم و  رد  روصحم  گنج  نیا  دسانـش ، یمن  حالـس  گنج  نیا  .تسا  یمالـسا  ياهروشک  درد  یب  ناـمکاح 
 . (3) ...تسا » داقتعا  گنج  گنج ، نیا  .دناد  یمن  یگنسرگ  رقف و  دوبمک و  یخلت  تسکش  هناشاک و  هناخ و 

هجوت نودب  یمالسا  ياهروشک  نارس  زا  یخرب  یمالسا و  سنارفنک  حلص  تئیه  گنج ، يادتبا  رد  هژیوب  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب 
دندوب و گنج  مامتا  ناهاوخ  قارع  ناریا و  مدرم  ندوب  ناملسم  رب  هیکت  اب  دش  نایب  هک  یشرگن  هب 

30 ص :

.1359  / 7  / 28 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 124 ، نامه ، . 31 - 1
.1361  / 5  / 3 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 233 ، دلج 16 ، رون ، هفیحص  . 32 - 2

.1367  / 4  / 13 ینیمخ ، ماما  مایپ  دلج 20 ص 222 ، رون ، هفیحص  . 33 - 3
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زا یکی  اـب  هبحاـصم  رد  ینارجاـهم  ياـقآ  اددـجم  هلئـسم  نیا  هب  زین  اریخا  .دنتـسناد  یم  یـشکردارب »  » یعون اـحیولت  ار  نآ  همادا ي 
: درک دیکأت  اه  همانزور 

.دوبن رفک  مالـسا و  نیب  گنج  .دـندش  ریگرد  مه  اـب  یفلتخم  لـئاسم  رـس  یمالـسا  روشک  ود  دوبن  کیژولوئدـیا  قارع  اـب  گـنج  »
ار نآ  لـحارم  نیتـسخن  رد  تسیاـب  یم  داد  خر  هک  یناـمز  دـتفیب ، قاـفتا  تسیاـب  یمن  هک  .دوب  یمالـسا  روشک  ود  ناـیم  يریگرد 

 . (1) .داتفا » هار  هب  هک  دوب  یشک  ردارب  اما  .درک  شوماخ 

هب دانتسا  اب  شدیدج  تشاددای  رد  دوب  زین  یسایس  رتشیب  هک  دوخ  تاراهظا  نیا  ربارب  رد  هیلوا  ياه  شنکاو  زا  سپ  ینارجاهم  ياقآ 
: تشون ییابطابط  همالع  موحرم  ریسفت  تارجح و  هروس  تایآ 9 و 10 

ییابطابط همالع  هچنانچ  گنج ، يرتسگ  هنماد  هن  تسا  نآ  مامتا  رب  لصا  هک  هداتفا  قافتا  یگنج  ناناملـسم ، نیب  رد  لیلد  ره  هب  »... 
زا هورگ  ود  نیب  دـیاب  هکنیا  رب  دـنناد  یم  يدـکؤم  فاتنتـسا  ار  ناـنمؤم  نیب  يردارب  تاـیآ  نیا  ریـسفت  رد  هـیلع  یلاـعت  هللا  ناوـضر 

 . (2) .درک » رارقرب  حالصا  دننک  یم  راکیپ  هک  نانمؤم 

لباقم يرظن  گنج  تیهام  نییبت  يارب  ینارجاهم  ياقآ  تسا (3)  گنج  یتدیقع  یـسایس -  تیهام  دقن  یعون  هب  هک  هیرظن  نیا  رد 
ماما هکنآ  لاح  دـندش ؛ ریگرد  رگیدـکی  اب  یمالـسا  روشک  ود  هک  تسا  نیا  ینارجاهم  ياـقآ  یلـصا  ضرف  .دراد  ینیمخ  ماـما  رظن 
راـتفر یتح  دـندرک و  یم  ادـج  تموکح  زا  ار  ناملـسم  مدرم  هکنیا  مود  دنتـسناد و  یمن  عورـشم  یمالـسا و  ار  اـه  یثـعب  تموکح 

اب ار  قارع  شترا  مدرم و  راب  نیدـنچ  دنتـسناد و  یم  یثعب  میژر  تیعورـشم  بلـس  لیالد  زا  یکی  قارع  مدرم  اـب  ار  قارع  تموکح 
ار ماما  رظن  ینارجاهم  ياقآ  .دـندرک  توعد  مایق  یثعب و  تموکح  اب  تفلاخم  هب  هاش  تموکح  هیلع  ناریا  مدرم  مایق  زا  يریگ  ماـهلا 

گنج نیا  تسا  دقتعم  نینچمه  يو  .دنک  یم  در  رفک  مالسا و  گنج  دروم  رد 

31 ص :

.1381  / 5  / 22 دامتعا ، همانزور  . 34 - 1

.1381  / 5  / 27 دامتعا ، همانزور  . 35 - 2
میمـصت تیریدـم و  هوحن  رب  رظان  رتشیب  اه  شـسرپ  گنج و  هرابرد  يداقتنا  نامتفگ  ینارجاهم ، ياقآ  تاراهظا  زا  لـبق  اـت  . 36 - 3

هسیاقم رد  نآ  ياهدمایپ  هک  دوشگ  ار  يدیدج  هزوح  ینارجاهم  ياقآ  نانخـس  یلو  .دوب  یـسایس  ضارغا  تاظحالم و  اب  اه  يریگ 
راکـشآ اجیردـت  نآ  راثآ  یعامتجا  یگنهرف -  تالوحت  رییغت و  هب  هجوت  اب  هدـنیآ  رد  تسا و  رت  قیمع  رایـسب  نیـشیپ  ياه  ثحب  اب 

.دش دهاوخ 
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روشک ود  ره  ندوب  یمالسا  هب  دانتسا  اب  تفگ  دیاب  اما  .دش  یم  شوماخ  هلصافالب  دیاب  داد  خر  هکنآ  زا  سپ  داتفا و  یم  قافتا  دیابن 
تشادن دوجو  انعم  نیا  دشاب ، روشک  ود  یسایس  راتخاس  ندوب  یمالسا  ضرف ، رگا  اریز  درب ؛ راک  هب  یشکردارب »  » ترابع ناوت  یمن 

هیاـپ ي رب  ار  گـنج  قارع  تموکح  نوچ  دـشاب ، روشک  ود  مدرم  ندوب  ناملـسم  ضرف ، رگا  ماـما  .درادـن (1)  دوجو  مه  نونکا  و 
نمض دسر  یمن  رظن  هب  یقطنم  یشکردارب  ناونع  زا  هدافتـسا  مه  زاب  دوب  هتخادنا  هار  هب  قارع  مدرم  عفانم  زا  ادج  یفادها  ضارغا و 

.دندرک یم  ینابیتشپ  تیامح و  قارع  شترا  ربارب  رد  عافد  زا  ناریا  تلم  هکنآ 

هلحرم رد  دـیاب  دـنوش  ریگرد  رگیدـکی  اـب  دوخ  عفاـنم  فادـها و  نیمأـت  يارب  ناملـسم  مدرم  زا  هورگ  ود  رگا  یتـح  موس  ضرف  رد 
زواجتم اب  زواجت ، ندـش  فقوتم  نامز  ات  نآرق  هیآ  صن  هب  سپـس  درک و  ییاسانـش  ار  گنج  هدـننکزاغآ  یلـصا و  زواـجتم  تسخن 

ياهروشک راتفر  دقن  رد  دننک (2) و  یم  هراشا  نآرق  هیآ ي  هب  یمالسا  ياهروشک  ناریفـس  عمج  رد  ینیمخ  ماما  هک  نانچ  .دیگنج 
: دنیامرف یم  یمالسا 

دیهدب هحلاصم  امش  دندرک  فالتخا  مه  اب  نیملـسم  زا  يا  هفیاط  ود  رگا  هک  تسا  میرک  نآرق  رد  هک  یلاح  نیع  رد  فسالا  عم  «و 
یمالسا ياهروشک  زا  کی  مادک  .ادخ  مکح  هب  دهن  رس  هکنیا  ات  دینک  لاتق  وا  اب  دنـشاب ، یغای  اهنآ  زا  یکی  هچنانچ  رگا  اهنآ و  نیب 

هلباقم وا  اب  ادـخ  رما  هب  همه  هکنیا  ات  تسیک ؟ تسا  هدرک  موجه  هک  یـسک  نآ  و  تسیک ؟ یغای  یغاط و  هکنیا  رد  دـندرک  یـسررب 
 . (3) .دننک »

: دنسیون یم  دنتسرف و  یم  مایپ  یمالسا ، ياهروشک  سنارفنک  لک  ریبد  یطش ، بیبح  هب  نینچمه  ماما 

قارع تلود  رگا  اضرف  یمالـسا ، تکلمم  کی  هب  تسا  هدرک  موجه  تسا و  هدرک  یغب  تسا و  هدوب  مجاهم  هک  یـسک  نآ  اب  دـیاب  »
 . (4) ....ادخ » رما  هب  ددرگرب  هکنیا  ات  دننک  لاتق  وا  اب  دیاب  دشاب ، ملسم 

32 ص :

.تسا مهبم  قارع  تموکح  تیهام  زین  نونکا  تسا و  هدش  هتشون  مادص  طوقس  زا  لبق  باتک  . 37 - 1
هیآ 9. تارجح ، هروس  میرک ، نآرق  . 38 - 2

.1359  / 7  / 28 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 124  ذخأم 5 ، . 39 - 3
.1359  / 7  / 28 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 128 ، ذخأم 5 ، . 40 - 4
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ناریا و یعافد  تردق  یلـصا  ياه  هفلؤم  يریگ  لکـش  بجوم  گنج  تیهام  زا  ماما  يداقتعا  یـسایس -  ریـسفت  تسا  نشور  هچنآ 
ات یعافد  رکفت  يریگ  لکش  زا  گنج ، يایاوز  یمامت  رب  كاردا  ریسفت و  نیا  دش و  نمشد  اب  هلباقم  يارب  مدرم  هدرتسگ ي  روضح 

.تشاذگ ریثأت  دنب ، یناشیپ  زا  هدافتسا  اه  تایلمع  زمر  يراذگ و  مان  تاغیلبت ،

گنج یماظن  یسایس -  تیهام 

تسا (2) و تواـفتم  اـه  گـنج  عوـن  يرـصع  ره  رد  دراد (1) و  يا  هژیو  ياـه  هصخـشم  تیهاـم و  یگنج  ره  هکنیا  هـب  هجوـت  اـب 
نییعت رد  یلـصا  ياـه  هفلؤم  رـصانع و  هک  دراد  دوجو  شـسرپ  نیا  لاـح  دـنک (3)  یم  رییغت  اجیردـت  یگنج  ره  تیهاـم  نینچمه 
لماوع نینچمه  تخانش ؟ ار  یگنج  تیهام  ناوت  یم  يرایعم  هچ  ساسا  رب  هنوگچ و  رگید ، ترابع  هب  تسیچ ؟ گنج  کی  تیهام 

يامنهار هک  دـهد  یم  يا  هیرظن  تسایـس  اب  گنج  هب  تبـسن  هرابرد ي  ستیوزوـالک » « ؟ تسا مادـک  گـنج  تیهاـم  رییغت  رب  رثؤم 
تیهام تسایـس ، هجیتن  رد   (4) .رگید » ياه  هویـش  زا  هدافتـسا  اب  تسا  تسایـس  همادا ي  اهنت  گنج  : » تسا گـنج  تیهاـم  فیرعت 

میـسانشب ار  گنج  میهاوخب  رگا  : » تسا دـقتعم  ستیوزوالک  هیرظن ي  هب  هجوت  اـب  يوول » کـج   » .درک (5) دـهاوخ  نییعتار  گنج 
یم باختنا  رگید  رازبا  ياج  هب  ار  یماظن  رازبا  دنبای  تسد  دوخ  بولطم  فادها  هب  هکنآ  يارب  ناریگ  میمـصت  ارچ  هک  مینادـب  دـیاب 

نامه گـنج  عوقو  اـب  .تسا (7) و  فیرعت  لـباق  یـسایس  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  اـه  تموـکح  نیب  گـنج  عـقاو ، رد   (6) .دننک »
تعیبط هدـننک ي  نییعت  تسایـس  هکنیا  لیلد  هب  ساسا ، نیمه  رب  .تسا (8)  هتفرگ  تسد  هب  ریـشمش  ملق  ياج  هب  هک  تسا  تساـیس 

 . .دنک (9) یم  نییعت  ار  يژتارتسا  لکش  یسایس  تایضتقم  نیاربانب  تسا  گنج 

33 ص :

تاقیقحت تاعلاطم و  زکرم  هاگن ، همانهام  هاگن ، همانهام  همجرت  هورگ  نونکات ،» هتـشذگ  زا  گنج  موهفم  ، » رودـلاک يراـم  . 41 - 1
ص 16. هرامش 24 ، گنج ،

ص 112. ، 1377 ون ، حرط  تاراشتنا  حلاص ، ازریم  نیسحمالغ  همجرت  گنج ، هیرظن  ستیوزوالک و  دراواه ، لکیام  . 42 - 2
اکیرما و عفانم  اه و  تسایـس  بوچراچ  رد  قارع  راتفر  رفک و  مالـسا و  گنج  يانعم  هب  گنج  یتدـیقع  یـسایس -  تیهام  . 43 - 3
اهریغتم و ریثأت  تحت  نآ  همادا  زا  ناریا  فادها  گنج و  عوقو  فده  هفسلف و  یلو  دوب  تباث  گنج  نایاپ  ات  ادتبا  زا  اه  تردق  ریاس 

.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  نآ  زا  یشخب  اجنیا  رد  هک  درک  رییغت  طیارش 
پاچ گنج ، یلاع  هرود  تاراشتنا  ربخیم ، یفطصم  همجرت  نردم ، ياه  گنج  رد  مراهچ  دعب  نامز  هرطیـس  ناهویگ ، رتلاو  . 44 - 4

ص 24. ، 1382 لوا ،
ص 26. نامه ، . 45 - 5

، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هاگن ، همانهام  هاگن ، همانهام  همجرت  هورگ  حلـص ،» گنج و  ياه  يروئت  ، » يوول کـج  . 46 - 6
ص 4. هرامش 26 ، رویرهش 1381 ،

ص 12 و 13. ذخأم 13 ، . 47 - 7
ص 6. ، 1380  / 8  / 9 يرهشمه ، همانزور  مود ، تمسق  گنج ،» ياه  هیرظن  ، » يارآ ناهج  لداع  . 48 - 8

ص 74 و 75. ذخأم 14 ، . 49 - 9
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اه و فده  عاضوا ، رد  دیاب  ار  یگنج  ره  تلصخ  تخانـش  دیلک  ستیوزوالک ، رظن  زا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  دوخ  باتک  رد  یلاگ » »
تیهام نییعت  يارب  ری ،» یم  رتیپ   » هتـشون ي هب  نینچمه  .تسا (1)  هدیماجنا  گنج  هب  هک  درک  وجو  تسج  یسایس  دارفا  تامیمـصت 

یلجت نایب و  همه  هک  نآ ، ریاـظن  فدـه و  بیقعت  هوحن  ناـیوجگنج ، دادـعت  زا  ناوت  یم  ار  گـنج  نآ ، یلک  تاصخـشم  گـنج و 
تیهام نییعت  رد  لماع  هس  دسر  یم  رظن  هب  تاحیضوت  نیا  اب  .درک (2)  یسررب  تسا  گنج  يداصتقا  یعامتجا -  لماکت  هلحرم ي 

: دراد یساسا  شقن  گنج 

یسایس ياه  هزیگنا  فادها و  - 1

اه کیتکات  يژتارتسا و  فادها ، یماظن ، رازبا  - 2

.اهنآ يریگراک  هب  یهدنامزاس و  شور  اهورین و  بیکرت  تفاب و  - 3

تسایـس و هک  یماگنه  اریز  دراد ؛ يرت  مهم  شقن  تیمها و  فادها  ریاس  اب  هسیاقم  رد  یـسایس  دـصاقم  فادـها و  گنج  کی  رد 
نیـشناج یماظن  ياهرازبا  لارنژ و  دش و  دهاوخ  زاغآ  گنج  دـسرن  يا  هجیتن  هب  عفانم  فادـها و  نیمأت  يارب  یـسایس  ياه  لح  هار 

تلود عماوج و  نایم  تابـسانم  ءایـشا ، مادهنا  و  اه ، ناسنا  راتـشک  يریگرد و  تنوشخ و  هچرگ  .دوش  یم  اه  هرکاذم  اه و  تاملپید 
نیا اب  .دوش  یم  رهاظ  یماظن  يریگرد  گنج و  سابل  رد  هک  تسا  یـسایس  فادها  تسایـس و  نامه  لمع  رد  دـنک  یم  نییعت  ار  اه 

، گنج هدرتسگ ي  ای  دودحم  داعبا  ساسا ، نیمه  رب  .تسا  رثأتم  گنج  یسایس  فادها  تسایس و  زا  گنج  یلک  تالوحت  حیـضوت 
، يژتارتسا یماظن ، رازبا  نینچمه  گنج و  شرتسگ  هب  ور  ای  یـشیاسرف  شور  ینالوط و  ای  هاتوک  نامز  نآ و  میالم  ای  دـیدش  مجح 

.دریگ یم  رارق  گنج  یسایس  فادها  ریثأت  تحت  یلم  عبانم  جیسب  نازیم  اه و  کیتکات 

هنوگچ گنج  تیهام  دیـسرب  دیاب  لاح  نآ ، هدنهد ي  لیکـشت  ياه  صخاش  رـصانع و  گنج و  تیهام  هرابرد ي  حیـضوت  زا  سپ 
هدـننک ي نییعت  ياه  هفلؤم  رـصانع و  هکنیا  هب  رظن  دـنمادک ؟ گنج  تیهام  رییغت  رب  رثؤم  لماوع  رگید ، ترابع  هب  دـنک ؟ یم  رییغت 

.درک هجوت  گنج  تیهام  لوحت  رییغت و  ياهراک  زاس و  هب  دیاب  اذل  تسا  توافتم  نآ  رییغت  رب  رثؤم  لماوع  اب  گنج  تیهام 

34 ص :

ص 192. ، 1372 نارهت ، زکرم ، رشن  یمیکح ، نسحم  همجرت  حلص ، گنج و  نافوسلیف  یلاگ ، ب.و  . 50 - 1
پاچ سموق ، رـشن  يدنغزا  اضریلع  رتکد  يودهم و  قداصدمحم  رتکد  همجرت  شترا ، گنج و  سانـش  هعماج  ری ، یم  رتیپ  . 51 - 2

ص 33. ، 1376 مجنپ ،
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تیهام گنج  فادها  عقاو  رد  گنج ، رب  یـسایس  فادـها  هدـننک  نییعت  يروحم و  ریثأت  تسایـس و  گنج و  یگتـسویپ  هب  هجوت  اب 
؟ دنک یم  رییغت  هنوگچ  گنج  یسایس  فادها  دیسرپ  دیاب  ضرف  نیا  اب  .دهد  یم  رییغت  ار  نآ  یماظن  یسایس - 

یم رترثؤم  نآ  ریاظن  حالـس و  لماکت  زا  گنج  ینوگرگد  رد  ار  یعاـمتجا  تابـسانم  لوحت  ستیوزوـالک  تسا  دـقتعم  ری  یم  رتیپ 
ینیقی لوصحم  تسایس  یسایس و  رازبا  کی  گنج  : » دسیون یم  دهد و  یم  حیضوت  ار  ستیوزوالک  رظن  دراواه » لکیام   » .دناد (1)

 . (2) .تسا » یعامتجا  يداینب  لماوع 

شسرپ لاح  .دراذگ  یم  ریثأت  گنج  یسایس  فادها  رب  هجیتن ، رد  تسایس و  رب  یعامتجا  یـسایس -  تیعـضو  رییغت  حیـضوت  نیا  اب 
يا هزادنا  ات  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  دـسر  یم  رظن  هب  دـنک ؟ یم  رییغت  هنوگچ  یعامتجا  یـسایس -  تیعـضو  دوش : یم  حرط  يرگید 
دراد ییاهدمایپ  جیاتن و  تسا ، یماظن  یلمع  هک  گنج  .دـهد  یم  حیـضوت  نآ  تیهام  رییغت  تسایـس و  اب  ار  گنج  طابترا  هقلح ي 

فادها تامادقا و  رب  یسایس  تالوحت  رییغت و  نینچمه  .دوش  یم  تسایس  گنج و  یگتسویپ  لماع  دراذگ و  یم  رثا  تسایس  رب  هک 
.دراذـگ یم  ریثأـت  گـنج ، یلک  هنزاوم ي  رییغت  اـی  ظـفح  رد  هجیتـن  رد  تسکـش و  اـی  يزوریپ  بسک  رد  یماـظن و  ياـه  تاـیلمع 

رییغت یماظن ، يژتارتسا  رییغت  يریگ و  لکـش  نآ ، موادت  ای  یـسایس  فادها  رییغت  یماظن ، تالوحت  دنور  رب  یتیعـضو  نینچ  شیادیپ 
.دهد یم  رییغت  ار  گنج  تیهام  یلک  يدنیآرب  رد  دراذگ و  یم  رثا  تاظحالم  ریاس  عبانم و  صاصتخا  نازیم  رد 

گنج کیژتارتسا  تیعضو  رد  رییغت 

ياه تیعـضو  يریگ  لکـش  شیادیپ و  .تسا  اهورین  یلک » نزاوت  تیعقوم و   » حیـضوت نیا  رب  رظان  گنج  رد  کیژتارتسا  تیعـضو 
هب .تسا  رثأتم  فلتخم  لماوع  زا  اهراتفر ، تامیمـصت و  عضاوم ، رب  نآ  ریثأت  هجیتن  رد  اهورین و  یلک  تیعقوم  شیارآ و  رد  توافتم 
رد دراوم  ریاس  تاناکما و  اهورین و  يریگراک  هب  رد  فلتخم  ياهدربهار  زا  هدافتـسا  گنج ، یـسایس  فادها  دنیآرب  رگید ، ترابع 

تیعقوم تیاهن 

35 ص :

ص 89. نامه ، . 52 - 1
ص 113. ذخأم 14 ، . 53 - 2
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نایز ای  دوس  هب  ار  گنج  هجیتن ي  نایاپ ، رد  ای  فلتخم  لـحارم  رد  دـناوت  یم  رما  نیا  .دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  گـنج  کـیژتارتسا 
.دهد رییغت  ریگرد  نیفرط  زا  یکی 

رد رییغت  ياـهراک  زاـس و  لـلع و  نینچمه  رثؤم و  ياـهریغتم  لـماوع و  کـیژتارتسا ، تیعـضو  موـهفم  هراـبرد ي  حیـضوت  زا  ادـج 
تیعقوم زا  حیحص  دروآرب  هبـساحم و  بسانم ، فادها  باختنا  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  مهم  يا  هلئـسم  گنج  کیژتارتسا  تیعـضو 

يارب تاناکما  ورین و  دربراک  رد  بسانم  يژتارتسا  زاین ، دروم  تاناکما  ندرک  مهارف  عبانم و  صیصخت  نمشد ، يدوخ و  ناوت  اه و 
کی رد  يرترب  رثا  رب  یهاگ  هجیتن  رد  .تسا  رثؤم  دـیدج  ياه  تیعـضو  شیادـیپ  رد  اـهریغتم  لـماعت  عومجم  رد  فادـها و  ققحت 

دوش و یم  رجنم  رگید  فرط  رب  فرط  کی  هدارا ي  اه و  هتساوخ  لیمحت  هب  تیاهن ، رد  یماظن  ياه  تایلمع  هلـسلس  رد  ای  تایلمع 
.دش دهاوخ  صخشم  نیفرط  زا  یکی  قلطم -  ای  یبسن  تسکش -  ای  يزوریپ  اب  گنج  یلک  هجیتن ي 

ار هدـنیآ  ناوت  یم  نآ  تخانـش  كرد و  اب  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  نآ  ياهراک  زاس و  گنج و  رییغت  لماوع  صخـشم  یعاـضوا  رد 
هک تسا  انعم  نیا  هدـننک ي  نایب  رما  نیا  دراد و  ینورد  یمظن  گنج  رب  مکاح  قطنم  .درک  لرتنک  تیادـه و  هجیتن  رد  ینیب و  شیپ 

تخانـش هدـننک ي  ناـیب  گـنج  هب  يدرکیور  نینچ  .تشذـگ  نآ  زا  تفرگ و  هدـیدان  ار  گـنج  ياهدادـخر  ثداوح و  ناوت  یمن 
.تسا عاضوا  تیاده  لرتنک و  فلتخم و  ياه  تیعضو  اب  ییورایور  رد  یناوتان  هجیتن  رد  گنج و  تاذ  رهوج و  زا  نتشادن 

رد .دوش  یم  داجیا  گنج  رد  اـه  هدارا  ییوراـیور  زا  لـصاح  شنکاو  شنک و  رب  هک  تسا  گـنج  رهوج  زا  رثأـتم  گـنج  رد  رییغت 
نیداینب هبناج و  همه  ییورایور  کی  رد  هدارا  ود  هکلب  دـنک  یمن  لمع  لعفنم  هدارا  ای  ناج  یب  مسج  کی  يور  هدارا  کی  گـنج ،

یم لمع  مه  يور  رب  لـماک  لـماعت  رد  و  ییارآ ، فص  مه  ربارب  رد  تیدوجوم ، تیوه و  عفاـنم و  زا  زیمآ  هرطاـخم  كرد  لـیلد  هب 
.تسا لوحت  رییغت و  بجوم  ییورایور  نیا  زا  لصاح  ییایوپ  .دننک 

و اه ، يژتارتسا  راکفا و  اه و  هشیدنا  رد  تیقالخ » روهظ   » فادها ققحت  يارب 
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.دهد یم  لکش  ار  يزوریپ  گنج و  ییاهن  هجیتن ي  هک  تسا  يرثؤم  لماوع  زا  تاناکما ، ورین و  يریگراک  هب  رد  لمع » راکتبا  »

رثأتم اه  شنکاو  شنک و  رثا  رب  هدـش  دـیلوت  يژرنا  گنج و  رهوج  زا  هک  تسا  رییغت  لصا  نامه  گنج  رد  تباث  لصا  اهنت  نیاربانب 
.تسا

ياـهرواب دراوم  زا  يرایـسب  رد  .دراد  دوـجو  يرثؤـم  تـالماعت  تارییغت »  » داـجیا رد  اـهرواب  هیحور و  اـب  اـهورین  تاـناکما و  ناـیم 
رد ورین  تاناکما و  يرترب  سکعب  یهاگ  دهد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  نمـشد  رترب  تاناکما  ورین و  دناوت  یم  كدنا  یهورگ  يداقتعا 

.دهد یم  رییغت  ار  گنج  یلک  هجیتن ي  دنکش و  یم  مهرد  ار  لباقم  فرط  هیحور  هدارا و  یشیاسرف  يدنور 

تیعـضو لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ هدوب  لوحت  رییغت و  شوختـسد  هراومه  لاس  تشه  لوط  رد  قارع  ناریا و  گنج  تاحیـضوت ، نیا  اب 
حتف ات  گنج  زاغآ  لصافدـح  رد  .تسا  هدوب  توافتم  فلتخم  طیارـش  لـماوع و  ریثأـت  تحت  اـهورین  یلک  هنزاوم ي  کـیژتارتسا و 
هیلک دریگب و  میمـصت  ناریا  هب  زواجت  رب  قارع  ات  دش  بجوم  رما  نیمه  .دوب  قارع  دوس  هب  اهورین  یلک  هنزاوم ي  ادتبا  رد  رهـشمرخ 

تمواقم گنج و  رد  یمدرم  ياهورین  روضح  هلمج  زا  دیدج  لماوع  روهظ  .دنتسناد  یم  نکمم  ار  قارع  يزوریپ  نارظن  بحاص  ي 
.دش قارع  فادها  ققحت  عنام  داد و  رییغت  ار  قارع  تابساحم  زواجت ، نیا  ربارب  رد  یمومع 

هب قارع ، رگید  يوس  زا  .دشن  نیمأت  یماظن  يرترب  اب  قارع  یسایس  فادها  اریز  دوب ؛ قارع  تسکـش  هدننک ي  نایب  دیدج  تیعـضو 
ناریا یسایس  عضاوم  رب  ریثأت  يارب  تشاد  فرصت  رد  ار  عبرم  رتمولیک  رازه  رب 15  غلاب  یقطانم  ناریا و  كاخ  زا  یشخب  هکنیا  لیلد 

.تشاد یمهم  مرها 

هک دیـسرن  نایاپ  هب  گنج  اـهنت  هن  لـیلد ، نیمه  هب  .دـش  عناـم  يرگید  رب  یکی  يرترب  زا  اـهورین  هنزاوم ي  شیارآ و  هلحرم  نیا  رد 
.دندرک زاغآ  عاضوا  رییغت  يارب  ار  يدیدج  یهدنامزاس  شالت و  نیفرط  دش و  مهارف  زین  نآ  همادا ي  هنیمز ي 

اب ات  دندوب  نامز  راظتنا  رد  دنتـسب و  دـیما  ناریا  لخاد  رد  یـسایس  تالوحت  رب  دـندرک و  هیکت  یلاغـشا  قطانم  فرـصت  رب  اه  یقارع 
يا هبرض  نتخاس  دراو 
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رد زین  ناریا  الباقتم  .دریذپب  ار  اهنآ  ياه  هتـساوخ  ات  دنزاس  راداو  ار  یمالـسا  يروهمج  دنهد و  رییغت  دوخ  دوس  هب  ار  هنزاوم  یماظن 
لـضعم نآ  لصف  لح و  نودب  هک  دوب  یـسایس  یتابث  یب  تیعـضو  راچد  لخاد  رد  هدـش  لاغـشا  قطانم  رد  گنج  ریگرد  هک  یلاح 

يروهمج تیدوجوم  راوشد و  ار  يریگ  میمصت  یسایس  عاضوا  اب  یماظن  تیعضو  لماعت  .دنک  لح  تسناوت  یمن  ار  لاغشا  گنج و 
.دوب هدرک  راتفرگ  دوخ  جیاتن  دنمک  رد  ار  یمالسا 

ثعاب یماظن  ياه  يزوریپ  درک و  مهارف  ار  یلاغـشا  قطانم  يزاـسدازآ  هنیمز ي  یلخاد  عاـضوا  گـنج و  دـنور  رد  یجیردـت  رییغت 
.دش قارع  رب  ناریا  يرترب  بجوم  عومجم  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  دیدج  يا  هنزاوم  تالوحت  نیا  دـنیآرف  .دـش  یلخاد  عاضوا  تیبثت 

الباقتم دـش و  فیعـضت  تدـشب  قارع  تیعقوم  درک و  رییغت  کیژتارتسا  تیعـضو  رهـشمرخ ، حـتف  یلاغـشا و  قطانم  يزاـسدازآ  اـب 
لکـش ار  نارگیزاب  يریگ  میمـصت  راتفر و  عضاوم ، کیژتارتسا  تیعـضو  رد  لوحت  .تفای  دوبهب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تیعقوم 

.دوب تالوحت  نآ  ریثأت  تحت  دش  ماجنا  هچنآ  تیاهن  رد  داد و 

کیژتارتـسا تیعـضو  رییغت  دـنور  مینک ، كرد  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ار  ناریا  يریگ  میمـصت  تیهاـم  هوـحن و  تلع ، هکنیا ، يارب 
.مینک یم  یسررب  لصف  نیمه  رد  ار  گنج 

قارع یسایس  فادها 

هتشادن ینشور  نادنچ  هجیتن  قارع  یگنج  فادها  کیمداکآ  یسررب  هک  تسا  هدش  ببس  گنج  تیلوئـسم  فادها و  نایم  طابترا 
« رصاعم خیرات  اب  ات  تسا  طبترم  رـصاعم  تسایـس  اب  گنج  زاغآ  رد  فادها  نییعت   » هک تسا  مهم  رظن  نیا  لاح ، نیع  رد  .دشاب (1) 

رصاعم دادخر  نیرت  هتسجرب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  عقاو ، رد  قارع  ناریا و  روشک  ود  نایم  یخیرات  تافالتخا  زا  ریغ  هب  اریز   (2)
ناوـت یم  قارع  يارب  ار  یلـصا  فدـه  هس  تسا  دـقتعم  زنیبار » پیلیف   » .دـش تاـفالتخا  ندـمآ  دوـجو  هب  ثعاـب  هک  دوـب  هـقطنم  رد 

، گنج زاغآ  رد  فده  نیرتمهم  نینچمه  نیتسخن و  .دندوب  قارع  يژتارتسا  هدنهد ي  لیکشت  رصانع  هک  درمشرب 
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همانزور ي رد  يا  هلاقم  رد  اهدـعب  سیلگنا ، نیـشیپ  هجراخ ي  ریزو  نئوا ، دـیوید  هک  ناـنچ  .دوب  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  راـهم 
: تشون سیلگنا ) پاچ   ) نیدراگ

 . (1) .دنک » شکورف  ماجنارس  هدیسر و  فرصم  هب  يا  هقطنم  گنج  کی  لوط  رد  ناریا  یبالقنا  باهتلا  روش و  هک  میراودیما  ام  »

ياهدـمایپ اـب  لوـحت  زاغآرـس  ار  هقطنم  رد  نآ  ياهدـمایپ  ناریا و  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  يا  هقطنم  یناـهج و  ياـه  تردـق 
ياهانگنت تیعقوم و  ثعب ، بزح  کیژولوئدـیا  تیهام  زا  هتـساخرب  يا  هقطنم  قئالع  ساسا  رب  قارع  .دـندرک  یبایزرا  کـیژتارتسا 

عفانم اب  وسمه  تاظحالم  ریاس  دوب و  هدـش  مامت  ناریا  دوس  هب  ریازجلا  دادرارق 1975  رد  هک  ناریا  اب  یـضرا  تافالتخا  کیتیلپوئژ ،
 . .دش (2) هدامآ  یلامتحا  تادیدهت  اب  هلباقم  دیدج و  ياه  تصرف  زا  هدافتسا  يارب  يا  هقطنم  یناهج و  ياه  تردق 

قارع لخاد  رد  نآ  ریثأت  زا  ناریا ، بالقنا  ینید  تیهام  روشک و  نیا  رد  نایعیـش  روضح  لـیلد  هب  قارع  یبهذـمریغ  میژر  دـنچ  ره 
زا رتشیب  ناریا  لخاد  رد  هقطنم و  رد  دـیدج  تالوحت  زا  لصاح  ياه  تصرف  هک  دـهد  یم  ناـشن  نئارق  دـهاوش و  یخرب  دوب  نارگن 

ثعب بزح  ياروش  وضع  للم و  نامزاس  رد  قارع ، قباس  ریفـس  یلع ، رمع  تاحیـضوت  .دوب  مادص  هجوت  دروم  یلامتحا ، تادـیدهت 
.دوب هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  درک  هلمح  ناریا  هب  هک  یخیرات  زا  لبق  لاس  کی  مادص  : » دیوگ یم  يو  .تسا  لمأت  لحم  هنیمز  نیا  رد 

 . (4) .دیاین » تسد  هب  رگید  لاس  ات 100  دیاش  هک  هدمآ  تسد  هب  یتصرف  تفگ  نکن ، هلمح  ناریا  هب  متفگ  وا  هب   (3)

نیا یماظن  یسایس و  ياهراتفر  لیلحت  قارع و  یمسر  تاماقم  تاراهظا  هب  انب 

39 ص :

لقن هب  ص 151 ، دنفسا 1381 ،  7 (، 10  ) قارع هب  اکیرمآ  یلامتحا  هلمح  باتزاب  نتلوب  یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  . 56 - 1
هیروف 2003.  4 نیدراگ ، همانزور  زا 

عفانم هقطنم و  يارب  ناریا  هب  قارع  هلمح  ياهدمایپ  هرابرد  ارسالد  هریروک  ییایلاتیا  هیرشن ي  اب  اه  هبحاصم  رد  اهدعب  مادص  . 57 - 2
ظفح و يارب  اهنت  هن  المع  .دوب  هدمآرد  نارهت  هطلـس ي  تحت  نونکا  هقطنم ، یمامت  میدرک  یمن  هلخادم  ام  رگا  : » دـیوگ یم  برغ 

یتایح تیمها  يداـصتقا ، یکیژتارتسا و  رظن  زا  هک  میدـیگنج  یم  یقطاـنم  زا  عاـفد  يارب  هکلب  هناـیمرواخ ، ياـهروشک  زا  تسارح 
، یمشاه نسحم  رظن  ریز  مراهچ ، دلج  لاس 1362 ، هعمج  زامن  ياه  هبطخ  باتک  « ) .میگنج یم  زین  اپورا  اکیرما و  يارب  اـم  دـنراد ،

(. ص 427 لوا ، پاچ  راهب 1376 ،
مادص ناریا ، رد  اکیرمآ  ترافـس  رد  ایـس  نامزاس  هاگـشناد  سیئر  تاراهظا  ربانب  هک  دهد  یم  ناشن  یلع  رمع  تاحیـضوت  . 58 - 3

هلحرم نیا  رد  یتـح  اـکیرما  ترافـس  فرـصت  عقاو ، رد  .دوب  ناریا  هب  یماـظن  هلمح ي  هداـمآ ي  اـکیرمآ  ترافـس  فرـصت  زا  لـبق 
.دش ناریا  هب  قارع  هلمح  ریخأت  بجوم 

.تایحلا اب  یلعرمع  اب  هبحاصم  زا  هتفرگرب  هجراخ ، ریزو  نواعم  ردص  زا  لقن  هب  دیشر  یلعمالغ  . 59 - 4
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ماـظن طوقـس  ، » لوا فدـه  .تسا  رت  یلـصا  هتـسجرب و  اـه  یقارع  رظن  دروـم  فادـها  ناـیم  رد  فدـه  ود  دـسر  یم  رظن  هب  روـشک 
باتزاب زا  رثأتم  قارع ، لوا  فده  باختنا  .دوب  ناریا » هیزجت  ناتـسزوخ و  ناتـسا  فرـصت  ، » مود فدـه  و   » یمالسا (1) يروهمج 

یـشان ألخ  لاح ، نیع  رد  .دوب  يا  هقطنم  تالداعم  رییغت  زا  اهنآ  ناربهر  ینارگن  هقطنم و  ياهروشک  نایم  رد  یمالـسا  بالقنا  ياه 
دوب نکمم  روشک ،) هیزجت  ماظن و  طوقـس  اب   ) یبالقنا ناریا  رب  قارع  عطاـق  يزوریپ  اـکیرما و  يژتارتسا  تسکـش  هاـش و  طوقـس  زا 

لیدبت بالقنا و  راهم  يارب  ار  قارع  فده  نایم  یگتسویپ  زنیبار  پیلیف  .دوش (2)  یبایزرا  قارع  يا  هقطنم  تردق  روهظ  همدقم ي 
: دهد یم  حیضوت  نینچ  نیا  يا  هقطنم  تردق  هب 

نیمود يوس  هب  ار  قارع  رما  نیا  رد  قیفوت  لباقم ، رد  .تفرگ  دوخ  هب  يرت  یمجاهت  لکـش  ناریا  بـالقنا  راـهم  يارب  قارع  شـالت  »
ناریا لاس 1971 ، رد  سراف  جیلخ  زا  ایناتیرب  جورخ  زا  سپ  هک  تسین  یکش  .داد  قوس  هقطنم  لک  رد  اوق  هنزاوم  رییغت  ینعی  فده ،
سراف جـیلخ  رد  تابث  ظفاح  دوش و  رهاظ  هقطنم  نیا  رد  طلـسم  ییایرد  تردـقربا  ناونع  هب  دوب  هتـسناوت  اریز  درب ؛ ار  دوس  نیرتشیب 

رد زین  قارع  .دنتشاد  رارق  يا  هقطنم  تردق  نیا  ذوفن  هرطیس و  تحت  بارعا ، هدنکارپ  کچوک و  ياهروشک  رگید ، ترابع  هب  .دوش 
نیا هجیتن ، رد  .دوب  هدـش  ریذـپ  بیـسآ  رایـسب  تفن ، رودـص  يارب  مزال  ینالوط  طوطخ  هب  هجوت  اب  روصحم و  سراـف  جـیلخ  لاـمش 

زا سپ  هک  یتیصخش  یلم و  تراقح  هیحور  اب  هژیوب  کیژتارتسا ، يرباربان 

40 ص :

( قارع هب   ) لاس 1975 رد  دنمتردق  ناریا  هک  ار  يزیمآریقحت  دادرارق  نیـسح  مادـص  : » دـسیون یم  زمیات  كرویوین  همانزور  . 60 - 1
.دهد ناشن  ناریا  رد  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  میژر  ینوگنرس  ناکما ، تروص  رد  فعض و  دهاوخ  یم  يو  .دومن  وغل  دوب ، هدرک  لیمحت 

7 زمیات 6 /  كرویوین  ص 37  نارهت 1372 ، سدقم ، عافد  ياهشزرا  راثآ و  ظفح  داینب  یجراخ ، تاعوبطم  تیاور  هب  زواجت  دانسا  )
(. 1359 / 

هب ار  ناریا  هک  تسا  نیا  الامتحا  مادص  فده  نیرت  یلـصا  : » تشون یلیلحت  رد  قارع  ياه  فده  هرابرد ي  رورزبآ  هیرـشن  . 61 - 2
ار دوخ  وا  نینچمه  .دنک  تیاده  قارع ، بونج  نایعیـش  نایم  رد  ار  شروش )  ) بالقنا دناوتن  روشک  نیا  هک  دنک  فیعـضت  يا  هنوگ 

مادص هک  ییاهنآ  یلو  .دناد  یم  رصقم  اراکشآ  داد ، هاش  هب  اهدرک  گنج  همتاخ  يارب  هک  يروآ  مرـش  یـضرا  ياهزایتما  دروم  رد 
جیلخ رب  ار  دوـخ  روـشک  يرترب  دـهاوخ  یم  قارع  بلط  هاـج  مکاـح  .دراد  زین  یموـس  فدـه  وا  هک  دـنرواب  نیا  رب  دنـسانش  یم  ار 

هک ار -  ناتـسزوخ  زیخ  تفن  ناتـسا  هک  نآ  زا  رتـهب  یهار  هچ  رما ، نـیا  هـب  لوـصح  يارب  .دـنک  لـیمحت  برع  يربـهر  و  سراـف ) )
(. 1359  / 10  / 8 رورزبآ ، ص 91 ، نامه ، « ) .دنک هیزجت  دنشاب -  یم  برع  نآ  نانکاس 
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اریز دوب ؛ هتفرگن  رظن  رد  ار  قارع  میژر  لک  یشاپورف  دادرارق  نیا  هتبلا  دش ؛ دیدشت  دوب ، هدمآ  دیدپ  لاس 1975  رد  ریازجلا  دادرارق 
هک دـش  دراو  قارع  راـختفا  هـیحور  رب  يا  هبرـض  دادرارق  نـیا  دوـجو  اـب  .درکن  تیاـمح  قارع  ياـهدرک  زا  رگید  ناریا  نآ ، زا  سپ 

 . (1) .داد » یم  ناشن  المع  ار  روشک  ود  طباور  رد  يرباربان 

نیا رب  دیکأت  دوب و  قارع  یلم  تینما  زا  ریذپان  ییادج  ءزج  هک  سراف  جیلخ  تینما  هرابرد ي  قارع  یمسر  تاماقم  یخرب  تاراهظا 
رد مادـص  تاراهظا  .تسا  قارع  یعقاو  فادـها  هدـننک ي  نایب  میراد  یتسیلانویـسان  تادـهعت  هقطنم  لک  هب  تبـسن  ام  هک  عوضوم 

: تسا هجوت  لباق  گنج ، زاغآ  زا  سپ  هتفه  کی   (2) رهم 1359 )  6  ) ربماتپس 1980 خیرات 28 

يارب سراف و  جـیلخ  تیبرع  ظفح  يارب  هک  متـسه  ممـصم  نم  .تسا  بارعا  مامت  يارب  رتشیب  هکلب  تسین  ام  يارب  اهنت  گـنج  نیا  »
 . (3) .منک » هزرابم  ناریا  ياه  یبلط  هعسوت  یبلط و  هاج  زا  يریگولج 

هناگ هس  ریازج  هب  تسا  هتـشاد  رظن  رد  تیبرع (4)  زا  عافد  ناونع  اب  قارع  هک  دوب  نآ  هدـننک ي  نایب  رابخا  زا  یخرب  راـشتنا  اهدـعب 
ار ربخ  نیا  رهم 1359  خیرات 12  رد  تسپ  نتگنـشاو  ییاکیرما  همانزور ي  .دنک  لاغـشا  ار  نآ  هلمح و  زمره  هگنت  یلاوح  رد  ناریا 
زا سپ  تعاس  ود  یکی  تشاد  دصق  قارع  هک  دندرک  شاف  سیلگنا  یماظن  عبانم  ( 1359  / 7  / 15  ) دعب زور  هس  .درک (5) و  رشتنم 

نامع زا  سیلگنا  یلو  .دـنک  لاغـشا  نامع  تیامح  اب  ار  یـسوموبا  کـچوک و  گرزب و  بنت  کـیژتارتسا  هریزج  هس  گـنج  عوقو 
 . .دندش (6) فرصنم  راک  نیا  نداد  ماجنا  زا  اه  یقارع  هجیتن ، رد  دهدن و  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تساوخ 

یمالسا يروهمج  ماظن  ینوگنرـس  يارب  روشک  نیا  شالت  هدننک ي  نایب  قارع  یماظن  مادقا  تیهام  زا  هیلوا  ریوصت  تروص ، ره  رد 
ادتبا رد  هتبلا  دوب ؛ ناریا 

41 ص :

ص 46. ذخأم 25 ، . 62 - 1
، نارهت یللملا ، نـیب  یـسایس و  تاـعلاطم  رتـفد  قارع ، ناریا و  يزرم  تاـفالتخا  یخیراـت  یـسررب  ینادـلو ، يرفعج  رغـصا  . 63 - 2

.يراج لئاسم  رد  قارع  قباس  رواشم  ناولع  دماح  زا  لقن  هب  ص 571 ، ، 1368
.571 ص 572 ، نامه ، . 64 - 3

عوقو زا  شیپ  اکیرما  یماظن  راشتسم  کی  : » دیوگ یم  تیوک  ویدار  اب  وگو  تفگ  رد  مادص  قباس  نارواشم  زا  يولع  نسح  . 65 - 4
دـنک و زاغآ  ار  راک  نیا  سراف  جـیلخ  هقطنم  زا  دـیاب  تسا  بارعا  تدـحو  هشیدـنا  رد  رگا  تفگ ، مادـص  هب  ناریا  قارع و  گـنج 

راشتـسم نآ  هک  تفگ  يا  هسلج  رد  مادـص  گـنج  زا  لاـس  ود  تشذـگ  زا  سپ  ...دـهد  یم  ناـشن  ار  ناریا  زرم  تـشگنا  اـب  سپس 
(. ربخ يزکرم  دحاو  یسایس  تنواعم  ، 1377  / 10 هناگیب 10 /  ياه  هناسر  نتلوب  « ) .داد بیرف  ارم  ییاکیرما 

تاغیلبت یگنهرف و  تنواعم  مود  دـلج  تمواقم ، هسامح  سدـقم ،» عافد  لاـس  رد 8  زیمآ  حلـص  ياه  شـالت  ، » یحتف نسح  . 66 - 5
ص 97. ناتسمز 1369 ، اوق ، لک  یهدنامرف  داتس  گنج 

تاقیقحت تاعلاطم و  زکرم  يرسارس ،) موجه   ) مراهچ دلج  قارع ، ناریا و  گنج  رامشزور  اتکی ، نیسح  يراصنا و  يدهم  . 67 - 6
ص 333. ، 1375 مود ، پاچ  هاپس ، گنج 
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یسایس تافالتخا  ناریا  لخاد  رد  دش و  یشیاسرف  گنج  هکنآ  زا  سپ  یلو  دندرکن  ناونع  ار  فده  نیا  یتاظحالم  هب  انب  اه  یقارع 
نانچ .دنتفگ  نخس  یمالسا  يروهمج  ماظن  ینوگنرس  ناریا و  هیزجت  زا  احیرص  دوخ  تاراهظا  رد  اه  یقارع  تفرگ  جوا  اددجم  زین 

رد ثعب ، بزح  یمـسر  ناگرا  هروثلا ، اب  هبحاصم  رد  قلخ ، شترا  هدنامرف  قارع و  ریزو  تسخن  لوا  نواعم  ناضمر ، نیـسای  هط  هک 
: تفگ هام 1360  يد  رخاوا 

گنج کی  ...دوش  مدهنم  یلکب  ناریا  رب  مکاح  میژر  هکنیا  رگم  دیسر  دهاوخن  نایاپ  هب  گنج  هک  مینک  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  ام  »
 . (1) .تسا » تشونرس  گنج  تقیقح  رد  هکلب  تخادنا  قیوعت  هب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يزرم 

زا سپ  هام  دنچ  هک  نانچ  دننک  فرصت  ار  نارهت  دنا  هتشاد  دصق  اه  یقارع  هک  تسین  انعم  نیا  هب  یمالسا  يروهمج  ماظن  ینوگنرس 
(2) .دوبن » نارهت  هب  ندیسر  یماظن  رظن  زا  ام  فده  : » هک درک  حیرصت  قارع  یلم  ياروش  سلجم  رد  یقطن  یط  مادص  گنج ، زاغآ 
زا یـشان  ياهدمایپ  دـندرک  یم  روصت  اه  یقارع  .تسا  هدـش  یم  لابند  يزیر  همانرب  اب  فدـه  نیا  ققحت  دـسر  یم  رظن  هب  نیاربانب ،

ییارگاو یعون  هب  ناریا (3)  یماظن  تسکش  تیاهن  رد  ناریا و  قطانم  اهرهش و  زا  رگید  یخرب  ناتـسزوخ و  طوقـس  گنج و  زاغآ 
اکیرما یـسایس ، ياه  کهورگ  هدش ي  یهدنامزاس  ای  شوجدوخ  ياه  تکرح  رب  هوالع  هکنیا  نمـض  .دش  دهاوخ  رجنم  نارهت  رد 
رـشتنم ینیمخ  ماما  تلحر  رب  ینبم  ار  يربخ  گنج ، زاغآ  زا  سپ  زور  راهچ  اهنت  دادغب ، ویدار  هک  نانچ  .درک  دهاوخ  یتامادـقا  زین 

هدوب اه  یقارع  هب  يربخ  هعیاش ي  نیا  لاقتنا  ای  تابـساحم  یخرب  زا  رثأـتم  هکلب  دوبن  یناور  یتاـغیلبت و  مادـقا  ـالامتحا  هک  درک (4) 
.تسا

: دیوگ یم  تافرع  رسای  زا  لقن  هب  یمشاه  ياقآ  دوب  نآ  هیزجت ي  ناتسزوخ و  ناتسا  فرصت  هک  قارع  مود  فده  هرابرد ي 

42 ص :

ص 527. ذخأم 30 ، . 68 - 1
، تسفا تکرش  نمهب 1361 ، هجراخ ، ترازو  یقوقح  رتفد  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  رب  یلیلحت  . 69 - 2

ص 8.
اب دندرک  یم  روصت  دندومن  زاغآ  یعیسو  حطـس  رد  ار  مجاهت  هک  قارع  ناربهر  : » دسیون یم  وکـسم  خرـس  هراتـس  همانزور  . 70 - 3

(. 1359  / 8  / 8 وکسم ، ناریا ، یمالسا  يروهمج  ترافس  « ) .دش دهاوخ  هعطق  هعطق  هتفاین ، ماود  زین  ناریا  میژر  یماظن ، تسکش 
تاراشتنا یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یـضترم  رظن  ریز  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  . 71 - 4

ص 31 و 32. ، 1372 نارهت ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد  داهج 
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هشقن مدید  دادغب  گنج  قاتا  رد  نم  هک  تفگ  نم  هب  دمآ  ناریا  هب  گنج  عورش )  ) زا دعب  هک  يرفس  نیلوا  رد  تافرع  رـسای  ياقآ  »
ار ناهبهب  نامیلس و  دجسم  دیناد  یم  امش  بوخ  .ناهبهب (1)  دوب و  لوا  تکرح  فده و  نامیلس  دجسم  رد  ار ، نآ  ياه  حرط  اه و 
« .دوب هتفر  ناتـسزوخ  لک  دوب و  هدـش  عطق  نام  یتفن  قطانم  ایرد و  هب  ام  ياه  هار  همه  ینعی  دیـسر  یم  اج  ود  نیا  هب  قارع  رگا  هک 

 . (2)

ار قارع  کیتیلپوئژ  ياهانگنت  دشاب  قارع  هنابلط  هعـسوت  فادها  تمدخ  رد  تسناوت  یم  هک  یلاح  رد  ناتـسزوخ  هیزجت  فرـصت و 
ماظن فیعـضت  هلزنم ي  هب  یماظن  یـسایس -  دادخر  نیا  ياهدمایپ  .دوب  داد 1975  رارق  وغل  ياـنعم  هب  لـمع ، رد  درک و  یم  فرطرب 

یم دوجو  هب  روشک  یضرا  تیمامت  ظفح  زا  یتیافک  یب  رد  ار  یتیاضران  هنیمز  رما ، نیمه  دش و  یم  یبایزرا  ناریا  رد  سیـسأت  هزات 
: هک تسا  رظن  نیا  رب  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  .دش  یم  رجنم  یتابث  یب  جرم و  جره و  هب  هک  دروآ 

یم اه  ییاـکیرما  هک  دوب  يزیچ  ناـمه  دـش  یم  لیدـبت  قارع  اـم و  نیب  یمئاد  عازن  کـی  تروص  هب  دـعب  هتفرگ و  ناتـسزوخ  رگا  »
فادها دندنام ، یم  دنمزاین  دـندیرخ و  یم  هحلـسا  دـنتفا ، یم  مه  ناج  هب  یـشیاسرف  تروص  هب  هقطنم  تردـق  ود  ینعی  دنتـساوخ ؛

روشک 20 کـی  هک  دـش  یمن  مه  روصت  دـهدب ، تسکـش  ار  اـم  دوز  یلیخ  قارع  دـنراذگن  هک  دوـب  نکمم  دوـب ، داـیز  یلیخ  اـهنآ 
عجترم بارعا  لیئارسا و  لایخ  دمآ و  یم  دوجو  هب  ینوناک  کی  هقطنم  رد  طقف  دهدب ، تسکش  ار  ینویلیم  روشک 60  کی  ینویلیم 

یعفانم گنج  نیا  رد  اه  ییاکیرما  اذل  .دش  یم  تحار  اه  ییاکیرما  و 

43 ص :

رد : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  دنک و  یم  هراشا  توریب  رد  تافرع  اب  يرگید  تاقالم  هب  نارهت  هعمج  زامن  رد  یمـشاه  ياقآ  . 72 - 1
، نم ياقفر  زا  يدایز  هدـع   ) متـشاد تافرع  رـسای  ياـقآ  اـب  ینـالوط  هسلج  کـی  یبش ، متفر ، توریب  هب  نم  هک  یتقو  گـنج  لـیاوا 
هک مدـید  ار  يا  هشقن  اه  یقارع  گنج  قاتا  رد  : تفگ ناشیا  .دوب ) تاـفرع  رـسای  رتفد  رد  یمـسر  هسلج ي  کـی  دـندوب و  مهارمه 

همه .دـنور  یم  ناهبهب  ات  دـننک  یم  روبع  زاوها ، نارهت -  هداج  نهآ و  هار  لوفزد و  زا  ینعی  دوب ، ناهبهب  اـت  قارع  شترا  يورـشیپ 
، دشاب یک  تسد  ناتسبرع »  » نیا الاح  .دش  یم  ناتسبرع »  » مان هب  تکلمم  کی  هقطنم  نآ  مامت  زاوها و  نادابآ ، رهشهام ، ناتسزوخ ،

زیچ کـی  يدوعـس ، ناتـسبرع  لـثم  اـی  تیوک ، لـثم  روـشک  کـی  دـیاب  اـقیقحت  .میناد  یمن  زوـنه  اـم  هک  تسا  ییاـهزیچ  ءزج  نیا 
اب فراعم  هیرشن  رتفد  مراهچ ، دلج  لاس 1362 ، هعمج  زامن  ياه  هبطخ  یناجنسفر ، یمـشاه  « ) .دشاب يزیچ  روط  نیا  ای  ییاکیرمآ ،

«. 1362  / 2 مود 2 /  هبطخ ي  ص 108  راهب 1376 ، یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  يراکمه 
ص 12. ، 1379  / 7  / 9 یمالسا ، يروهمج  همانزور  ، 1379  / 7 هعمج 8 /  زامن  . 73 - 2
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جیلخ فرط  ود  رگا  .تشاد  ندش  هقطنم  مرادناژ  يارب  مادـص  هک  ییاهدـیما  نینچمه  تسا و  هتـشاد  مادـص  همه  زا  رتشیب  دنتـشاد ،
 . (1) .دوب » مهم  یلیخ  قارع  يارب  تفرگ ، یم  ار  رهشوب  یکیدزن  ات  سراف 

هورگ ناربهر  اب  یتح  دـنا و  هتـشاد  رظن  رد  هقطنم  نیا  رد  ار  يا  هدرتسگ  ياه  حرط  اه  یقارع  دـهد  یم  ناشن  رابخا  زا  یخرب  راشتنا 
، مجاهت زا  لبق  ار  رایتخب  اه  یقارع  هک  نانچ  .دنتفریذپن (2)  ار  يراکمه  داهنشیپ  اه  هورگ  یضعب  دنتفرگ و  سامت  مه  فلاخم  ياه 
رد رایتخب ، نواعم  يریـشم ، دمحم  اهدعب  .دنداد  يو  هب  ینابیتشپ  يراکمه و  لوق  هژون  ياتدوک  رد  یتح  دـندرک و  توعد  قارع  هب 

« .دوب هتفرگ  ضرق  نیسح  مادص  زا  رالد  نویلیم  غلبم 40  رایتخب  : » دـیوگ یم  یقارن  ناسحا  هب  سیراپ  رد  يو ، يریزو  تسخن  هرود 
 . (3)

دـنک و کمک  قارع  هب  تسا  هدامآ  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ینوگنرـس  يارب  درک  مالعا  ناریا  هب  قارع  زواجت  زا  سپ  یتح  راـیتخب 
هداد (6) لیکشت  شخبیدازآ  شترا  انایرآ  دبـشترا  هکنیا  رب  ینبم  رابخا  زا  یخرب  راشتنا  .تسا (5)  هدوب  قارع  رد  هتشذگ (4)  هتفه 

یم درک  مالعا  هسنارف  نویزیولت  اـب  يا  هبحاـصم  رد  راـیتخب  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  اـتدوک (7)  يارجا  يارب  ندـنل  رد  يا  هتیمک  و 
کی زا  یشخب  اهنیا  یمامت  .تسا (8)  هتشاد  ییاه  سامت  ییاپورا  روشک  دنچ  اب  دهد و  لیکشت  دیعبت  رد  یناریا  تلود  کی  دهاوخ 

تارکمد و بزح  ولمـساق و  يراکمه  اـب  ناتـسدرک  ناـجیابرذآ و  رد  دوش و  رقتـسم  ناتـسزوخ  رد  راـیتخب  دوب  رارق  دوب و  ویراـنس 
فرـصت زا  سپ  دندوب  راودـیما  اه  یقارع  دـهد  یم  ناشن  زین  رابخا  زا  هراپ  .دننک (9)  مادـقا  نارهت  فرـصت  يارب  نابزیلاپ  يراکمه 

هنیمز نیمه  رد  ردص  ینب  .دننک (10)  داجیا  دیعبت  رد  تلود  بالقنادض  ياه  هورگ  ریاس  رایتخب و  ندناوخارف  اب  ناتـسزوخ  ناتـسا 
هلمح ي هرابرد  دوخ  تارطاخ  باتک  رد 

44 ص :

.1379  / 12  / 1 یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  اب  یصاصتخا  هبحاصم  . 74 - 1
ردص ینب  نسحلاوبا  زا  لقن  هب  ، 119 ص 120 -  رارحا ، دمحا  اب  وگو  تفگ  رد  يولهپ  اضر  هدنیآ ، هتشذگ و  يولهپ ، اضر  . 75 - 2

ص 809 و 810. مود ، دلج  هبرجت ، سرد و  باتک  زا  ناریا  روهمج  سیئر  نیلوا 
زا جراخ   ) یمالـسا بالقنا  تاراشتنا  ناریا ، بـالقنا  خـیرات  هراـبرد  یقیقحت  مود : دـلج  هبرجت ، سرد و  يدـمحا ، دـیمح  . 76 - 3

ص 810 و 811. ، 1380 روشک ،)
مادص اب  تشهبیدرا 1359  طساوا  رد  رایتخب  روپاش  : » دیوگ یم  ص 790 ) مود -  دلج   ) دوخ تارطاخ  باتک  رد  ردص  ینب  . 77 - 4

.تفرگ رارق  هدوت  بزح  لوا ، ریبد  يروناـیک ، راـیتخا  رد  قارع  تسینوـمک  بزح  قـیرط  زا  تاـقالم  نیا  ربـخ  .درک  رادـید  نیـسح 
ناریا كاخ  زا  يا  هرذ  راتـساوخ  یقارع  : » تفگ يوسنارف  چرام  يراپ  هیرـشن ي  اـب  هبحاـصم  رد  قارع  زا  تشگزاـب  زا  سپ  راـیتخب 

(. 1359  / 2  / 31 مدرم ، همان  زا  لقن  « ) .دنتسین
.1359  / 7 زور 30 /  شرازگ  ص 521 ، ذخأم 33 ، . 78 - 5

.لیئارسا ویدار  ، 1359  / 7  / 5 هژیو ،» ياه  شرازگ  هیرشن   » سراپ يرازگربخ  . 79 - 6
.وکسم ویدار  نامه ، . 80 - 7

.1359  / 7  / 5 لیئارسا ، ویدار  ، 1359  / 7  / 6 هژیو ،» ياه  شرازگ  هیرشن  ، » سراپ يرازگربخ  . 81 - 8
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ص 93 و 94. ذخأم 36 ، . 82 - 9
عیرـس يورـشیپ  ناریا ، هب  شـضرعت  رد  قارع  یلـصا  حرط  : » دسیون یم  قارع  فلاخم  قثوم  عبانم  زا  لقن  هب  زمیات  يدناس  . 83 - 10
ناونع اب  هدـش  دازآ  یحاون  نآ  زا  سپ  دـننزب و  ماـیق  هب  تسد  اـهنآ  اـت  دوب  ناریا  یلحم  لـیابق  هب  ناـنآ  نتـسویپ  یقارع و  ياـهورین 

(. ص 107 ، 1359  / 8  / 4 زمیات ، يدناس  یجراخ ، تاعوبطم  تیاور  هب  زواجت  دانسا  « ) .دوش مالعا  ناریا  يدازآ  يروهمج 
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: دیوگ یم  رایتخب  شقن  ناریا و  هب  قارع  یماظن 

تموکح درک و  یم  طوقـس  روـشک  زا  یـشخب  لوا  هلمح ي  لوا و  هبرـض ي  رد  هک  دوـب  نیا  ناریا  هب  قارع  هلمح ي  یلـصا  حرط  »
 . (1) .دش » یم  رقتسم  هدش ، طوقس  شخب  نیا  رد  رایتخب  ياقآ 

: دنک یم  هفاضا  يو 

رظن هب  .درک  یم  لابند  ار  يروهمج  جـنپ  هب  ناریا  هیزجت  مادـص  هکنآ  لاح  دـنا  هداد  رایتخب  هب  اه  یقارع  هک  تسا  هدوب  یحرط  نیا  »
زا دـعب  دـننک و  یم  تیامح  تلود  نیا  زا  ییاـپورا  ياـهروشک  زا  یخرب  هک  دوب  هدروآ  تسد  هب  ار  ناـنیمطا  نیا  راـیتخب  دـسر  یم 

 . (2) .دش » ویرانس  نیا  يارجا  زا  عنام  ناتسزوخ  فرصت  رد  قارع  یماکان  یلو  .دنک  یم  مالعا  ار  دوخ  تیامح  زین  اکیرما  یتدم 

اسآ قرب  گنج  يژتارتسا 

، يا هقطنم  یللملا و  نیب  یـسایس و  تاظحالم  زا  يریذـپریثأت  رب  هوـالع  یـسایس  فادـها  ققحت  يارب  قارع  یماـظن  يژتارتسا  نییعت 
هتیمک کی  اه  یقارع  روظنم ، نیدب  .دوب  بالقنا  زا  سپ  ناریا  یماظن  تیعـضو  یـسایس و  یلخاد  عاضوا  زا  كاردا  هیاپ ي  رب  رتشیب 

يرظن و ییاناوت  اب  گنج  هدکـشناد ي  زا  لیـصحتلا  غراف  یقارع  نارـسفا  روضح  اب  ار  تاـعلاطم » هتیمک ي   » ناونع هب  هبتر  یلاـع  ي 
، ناریا ياه  تیموق  هژیوب  تیعمج و  یگدنکارپ  ناریا ، یسایس  عاضوا  دننام  ییاه  هنیمز  رد  تاعالطا  هیلک ي  .دنداد  لیکـشت  یلمع 

دای هتیمک ي  .دـش  یم  هداد  رارق  هتیمک  رایتخا  رد  حلـسم  ياهورین  تیعـضو  يداصتقا و  عاضوا  یتاـعالطا ، یتینما و  ياـه  سیورس 
یهاگرارق اه  یقارع  بالقنا ، يزوریپ  زا  لبق  یتدم  یتح  .درک (3)  یسررب  راکتشپ  اب  رمتسم و  هام  دنچ  ار  فلتخم  ياه  حرط  هدش 

 . .دننک (4) تیاده  زکرمتم  تروص  هب  ار  دوخ  یتینما  یتاعالطا -  ياه  تیلاعف  ات  دندرک  ریاد  هرصب  رد  یماظن 

45 ص :

ذخأم 40 ص 302. . 84 - 1
36 و 94. ذخأم 93 ، . 85 - 2

ص 39 و 40. ، 1377 نارهت ، هاپس ، یگنهرف  زکرم  ینوراق  ناندع  همجرت  یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  . 86 - 3
ناتسبات 1379. ناتسبرع ، رد  ناریا  تقو  ریفس  ییاعد  دومحم  دیس  اب  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 87 - 4
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شنکاو رد  ناریا  یعافد  تردـق  یبایزرا  فدـه  اـب  لاـس 1359  لوا  همین ي  رد  هژیوب  روشک  ياـهزرم  رد  قارع  یماـظن  تاـکرحت 
زا یعامتجا ، یسایس -  یتابث  یب  يداصتقا و  فعض  رب  هوالع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  دناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  اه  یقارع  یماظن ،

.تسین رداق  قارع  شترا  مجاهت  ربارب  رد  هلباقم  ای  يریگشیپ  يارب  بسانم  یشنکاو  هب  تسا و  هدش  فیعض  تدش  هب  زین  یماظن  رظن 
دیدـشت هدـننک ي  ناـیب  اـه  یقارع  رظن  زا  زین  ناریا  هب  حالـس  شورف  فقوت  هجیتن ، رد  اکیرما (1) و  اب  ناریا  یـسایس  تابـسانم  عطق 

، عطاق هبرـض ي  کی  نتخاس  دراو  فده  اب  ار  دودحم  كرحترپ  يژتارتسا  اه  یقارع  یبایزرا ، نیا  بوچراچ  رد  .دوب  ناریا  یناوتان 
 . .دندرک (2) باختنا  یسایس  دصاقم  نیمأت  رترب و  تیعقوم  هب  یبای  تسد  يارب  دودحم  عیرس و 

هنیمز نیا  رد  ییارماسلا  قیفو  .دوب  گنج 1967  رد  رصم  هب  هلمح  رد  لیئارـسا  هبرجت ي  زا  رثأتم  ناریا  هب  هلمح  يارب  مادص  يوگلا 
: دیوگ یم 

ار اهنآ  تشپ  ناناوج  هقیقد  زا 20  دعب  هللا  ءاش  نا  تفگ  يو  .دوب  حلـسم  ياهورین  لک  هدنامرف ي  دـمآ  ام  دزن  مادـص  هک  یماگنه  »
ياه هاگدورف  هیلع  لیئارـسا  ییاوه  تالمح  هزور و  شـش  گنج  زا  هک  تفگ  یم  ار  نانخـس  نیا  یلاح  رد  يو  .تسکـش  دنهاوخ 
هدرک دوبان  ار  رـصم  ییاوه  يورین  دـصرد  هقیقد 65  دـنچ  یط  گـنج  نآ  رد  اـه  یلیئارـسا  .دوب  هتفرگ  وگلا  لاس 1967  رد  رـصم 

 . (3) .دندوب »

نینچمه يو  .دنتـشاد  شقن  ناریا  هب  هلمح  يارب  مادـص  عیجـشت  کیرحت و  رد  رایتخب  دـننام  یناسک  تسا  رظن  نیا  رب  یقارن  ناسحا 
 . .تسا (4) هتعاس  دنچ  شدرگ  کی  لثم  ناریا  لاغشا  دندرک  یم  رکف  مادص  قارع و  شترا  هک  دیوگ  یم 

46 ص :

ور هبور  يدایز  ياه  يراوشد  اب  ناریا  دندز ، مجاهت  هب  تسد  اه  یقارع  هک  یماگنه  : » دـسیون یم  دوخ  هلاقم  رد  لیب  زمیج  . 88 - 1
.دوب فیعـض  تاـبث و  یب  روشک  داـصتقا  .دـش  یم  دـیدهت  یجراـخ  یلخاد و  ياـهورین  فرط  زا  يدـج  يا  هنوگ  هب  بـالقنا  دوب و 

یتسیرورت و تامادـقا  هب  ترداـبم  بالقنادـض  ياـهورین  دـندرک و  شروش  روشک  یبرغ  لامـش  رد  درک  فیاوط  زا  یمهم  رـصانع 
تـشادزاب تلع  هب  زین  نآ  نانامیپ  مه  هدـحتم و  تالایا  هک  دوب  یلاح  رد  همه ، نیا.دـندرک  یم  طاقن  ریاـس  نارهت و  رد  يراـکبارخ 

زواجت و یللملا  نیب  سنارفنک  هناخریبد  « ) .دـندرک یم  دراو  ناریا  هب  يدایز  راشف  یللملا  نیب  هنحـص  رد  ییاکیرما ، ياـه  ناـگورگ 
(. ص 416 مود ، دلج  نارهت 1368 ، هیحور ، بالقنا و  گنج ، هلاقم ي  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یسانشزاب  عافد ،

يرازگربخ همجرت  راهب 1398 ، ری ، یپ  یفلدا  هیرـشن  یماظن » لیلحت  هیزجت و  کی  قارع ،» ناریا و  گـنج  ، » شراـک میارفا  . 89 - 2
ص 40. گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  لک ، داتس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ریثکت  یمالسا ، يروهمج 

ص 14. مراهچ ، هرامش  ، 1361  / 12  / 6 ون ، سای  همانزور  رطق ، هریزجلا  هکبش  اب  یصاصتخا  هبحاصم  ییارماسلا ، قیفو  . 90 - 3
زا جراخ   ) یمالـسا بـالقنا  تاراـشتنا  : ناریا بـالقنا  خـیرات  هراـبرد  یقیقحت  مود : دـلج  هبرجت ، سرد و  يدـمحا ، دـیمح  . 91 - 4

، نارهت نایناریا ، هعماج  هیرـشن  ماخ ) تشخ  رد   ) یقارن ناسحا  ياقآ  اـب  يوبن  میهاربا  هبحاـصم  زا  لـقن  هب  ص 810 ، ، 1380 روشک )
ص 162. ، 1378
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: تسا هتشون  ناریا  هب  هلمح  زا  قارع  فادها  هرابرد ي  قارع ، میژر  یتاعالطا  هیاپدنلب  ماقم  ییارماسلا  قیفو  رکشلرس 

ياهزرم زا  لیذ  حورـشم  فادها  ققحت  روظنم  هب  ( 59  / 7  / 1  ) 1980 ربماتپس زور 23  دادماب  تعاس 2  رد  قارع  شترا  ياـهورین  »
 . (1) دنتشذگ : ناریا 

جاح هقطنم ي  رد  يزرم  مهم  ياهورین  زا  یخرب  لرتنک  لاغـشا و  یلامـش و  یتایلمع  هقطنم ي  رد  دوخ  ياهورین  تیعقوم  تیبثت  ( 1
هقطنم رد  رگید  تاـعافترا  یخرب  نیوجنپ و  هقطنم ي  رد  و  ناطلـس ) چوق  وراـم و  هقطنم  رد   ) ناریا نورد  رد  عافترا 1864  نارمع ،

.هینامیلس قرش  رد  هلیوط 

هب مچناجنک »  » هگنت ي يارب  لامـش  فرط  هب  هلمح  طخ  شرتسگ  نارهم ، رهـش  لاغـشا  يارب  ینایم  یتاـیلمع  هقطنم  رد  يورـشیپ  ( 2
برغ و نالیگ  نیریش ، رصق  ياهرهش  لاغشا  رهش ، تفن  یتفن  تاسیسأت  رهـش و  تفن  راموس ، ياهرهـش  لاغـشا  مالیا ، ناتـسا  تمس 

«. کشخ هناد   » و هنیلوک »  » ياه هپت  هگنت و  نیا  لرتنک  يارب  قاط » ياپ   » هگنت يدورو  فرط  هب  يورشیپ  باهذ و  لپرس 

ناتـسا لاغـشا  تـشاد ، يا  هژیو  تـیمها  هـک  لوـفزد  رهـش  لاغــشا  فدـه  اـب  بوـنج  یتاـیلمع  هـقطنم ي  رد  یلــصا  يورــشیپ  ( 3
الاـمتحا ] ریدـب خیـش  ياهرهـش  فرط  هب  يورـشیپ  .ناداـبآ  رهـشمرخ و  ياهرهـش  دوردـنورا و  یقرـش  هنارک ي  ]و  ناتـسزوخ ] زاوـها

.هرامعلا یقرش )  ) لامش رد  نارلهد  رهش  لاغشا  ونیم و  هریزج )  ) ردنب رهشهام و  ]و  ناگداش

یضعب لاغشا  ییاهن  فده  ینایم ، روحم  رد  .دوب  نانآ  اب  هلباقم  یناریا و  ياهورین  ندرک  ریگ  نیمز  لامش ، روحم  تایلمع  زا  فده 
، دادـغب تمـس  هب  يورـشیپ  هنوگ  ره  زا  يریگولج  يارب  یناریا  ياهورین  ندـیبوک  مه  رد  اـه و  هگنت  لرتنک  مهم و  ریغ  ياهرهـش  زا 

ینوگنرـس هب  هک  مییوگن  رگا  میدـش  یم  قفوم  هچناـنچ  دوب ، گـنج  یقیقح  روـحم  هک  بوـنج ، روـحم  رد  .دوـب  توـک  اـی  یلاـید 
 . (2) .دوش » رجنم  ناریا  رب  قارع  هدارا ي  لیمحت  هب  تسناوت  یم  دیدرگ ، یم  رجنم  روشک  نیا  ندش  یشالتم  ناریا و  تموکح 

47 ص :

روبع زرم و  رد  يریگرد  .دش  زاغآ  رهظزادـعب  تعاس 2  لاس 1359 ، رویرهش  خیرات 31  رد  قارع  شترا  يرـسارس  زواجت  . 92 - 1
.دوب هدش  زاغآ  لبق  ياهزور  رد  یتح  قطانم  یخرب  رد  اه  یقارع 

ص 62. ذخأم 48 ، . 93 - 2
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ماظن نیا  ییاناوت  یمالسا و  يروهمج  ماظن  تایح  موادت  ناتسزوخ ، ناتسا  فرصت  رد  قارع  یناوتان  گنج ، زاغآ  زا  سپ  هلـصافالب 
قارع تسکش  لیلد  هک  دش  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  یبایزرا و  قارع  تسکـش  یماکان و  مئالع  هلزنم ي  هب   ، (1) نارحب ، تیریدم  رد 

نیب یفاک  طابترا  داـجیا  يارب  قارع  یناوتاـن  ینعی  یـسایس  تابـساحم  رد  دـیاب  ار  نآ  تلع  هکلب  تسین  یکیژتارتسا  ياـه  یباـیزرا 
 . .درک (2) وجو  تسج  دوش  یم  هدافتسا  روظنم  نیا  يارب  هک  يرازبا  یجراخ و  تسایس  فادها 

يریگ میمصت  دوخ  تابـساحم  هیاپ ي  رب  قارع  هکنیا  ضرف  اب  تسا و  دربن  هنحـص  رد  دیدج  یتیعقاو  هک  قارع  تسکـش  شریذپ  اب 
هنحـص ي رد  یتایعقاو  هچ  رگید ، ترابع  هب  دوب ؟ طلغ  قارع  تابـساحم  زا  شخب  مادک  هک  دـیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  تسا  هدرک 

؟ دنا هدرکن  هجوت  نادب  تابساحم ، رد  ای  دنتشادن  ینشور  كاردا  نآ  زا  اه  یقارع  نیا  زا  شیپ  هک  درک  روهظ  گنج 

قارع و اب  هلباـقم  يارب  عباـنم  جیـسب  یهدـنامزاس و  يارب  روشک  یتیریدـم  ناوت  یعاـمتجا  یـسایس و  هبنج ، ود  رد  دـسر  یم  رظن  هب 
یماظن كوش  زا  یشان  یلامتحا  ياهدمایپ  دش  ببس  تمواقم  هلباقم و  يارب  یگنج  قطانم  رد  هژیوب  مدرم  یمومع  شنکاو  نینچمه 
یماکان یلصا  لیلد  هلئسم  نیمه  دوش و  راهم  هاتوک  نامز  رد  گرزب  یماظن  تسکش  نینچمه  ماظن و  یشاپورف  یسایس و  راتخاس  رب 

؟ دوب یلماوع  هچ  زا  رثأتم  یماظن  هنحص ي  رد  نآ  ياهدمایپ  مدرم و  ياهدمایپ  مدرم و  شنکاو  اما  دوب ، قارع  تسکش  و 

تاـشقانم و رثا  رب  یلو  تشاد  دوـجو  هعماـج  نییاـپ  تاـقبط  رد  رتـشیب  هک  مدرم  ینید  یبـالقنا و  يژرنا  هیحور و  دـسر  یم  رظن  هـب 
رد .درک  ریگ  نیمز  دیبوک و  مه  رد  ار  قارع  یماظن  يورین  دـش و  راکـشآ  دـش و  دازآ  هرابکی  هب  دوب  هدـش  ناهنپ  یـسایس  تاباهتلا 

دوش و راکشآ  گنج  رثا  رب  بالقنا  ناهنپ  هوجو  زا  یـشخب  دش  ببـس  دوب  گرزب  یبالقنا  ریگرد  هک  يروشک  هب  قارع  هلمح  عقاو ،
«، يریبز دـمحا   » .دـیامن رییغت  قارع  تابـساحم  هیلک  ات  دـهدب  لکـش  رییغت  صاخ  یگنج  هب  یلومعم (3)  یگنج  زا  گـنج  تیهاـم 

حور دش  لفاغ  هک  يزیچ  نیرتمهم  زا  قارع  ربهر  تسا  دقتعم  هکنیا  نمض  قارع ، شترا  قباس  گنهرس 

48 ص :

.54 . 94 - 1
ص 59. ذخأم 50 ، . 95 - 2

زواجت و یللملا  نیب  سنارفنک  هناخریبد  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یـسانشزاب  باتک  هیحور ،» بالقنا و  گنج ، ، » لیب زمیج  . 96 - 3
مود ص 224. دلج  نارهت 1368 ، عافد ،
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یلخاد تیعـضو  قارع  يربهر  رگا  : » دسیون یم  دزیخرب ؛ بالقنا  زا  عافد  هب  ات  دوب  هدامآ  درک و  طقاس  ار  هاش  هک  دوب  مدرم  یبالقنا 
 . (1) .تفرگ » یم  شیپ  ار  يرگید  ياه  هار  تخادنا و  یم  ریخأت  هب  ار  دوخ  هلمح ي  دوب  هدرک  یسررب  بوخ  ار  ناریا 

رد هک  يروشک  تیعـضو  زا  قارع  حیحـصان  یباـیزرا  رب  دـیکأت  قارع و  تسکـش  تلع  لـیلحت  هیزجت و  نمـض  نمزدرک » ینوـتنآ  »
هب يو  .دش » دهاوخ  رجنم  فاکـش  زورب  دـیدشت و  هب  ناریا  هب  مجاهت  دـندرک  یم  روصت  اه  یقارع  : » دـسیون یم  دوب  بالقنا  ناروک 

فارتعا گنج  رخاوا  رد  دوخ  ياه  هبحاصم  لـالخ  رد  قارع  هیاپدـنلب  ناربهر  زا  یخرب  یتح  : » دـسیون یم  یقارع  تاـماقم  زا  لـقن 
« .دـشاب ینیمخ  ماما )  ) زا تیامح  رد  یمومع  مایق  زورب  ناریا ، هب  هلمح  فرـص  هجیتن ي  دـندرک  یمن  نامگ  زگره  اهنآ  هک  دـندرک 

 . (2)

ددجم ياه  تراسخ  لمحت  اب  ار  حلص  هب  نداد  نت  ای  ناریا  تموکح  عیرس  طوقس  اه  یقارع  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  تایرظن  یخرب 
دوب عبرم  رتـمولیک  رازه  رب 15  غلاـب  هک  یلاغـشا  قطاـنم  رد  قارع  شترا  تفاـی  ققحت  طوقـس  یتـقو  هجیتـن ، رد  .دنتـشاد (3)  راظتنا 

.درک زاغآ  ار  شالت  یلاغشا  قطانم  رد  روضح  رب  هیکت  اب  ناریا ، هب  حلص  لیمحت  يارب  یثعب  میژر  دش و  فقوتم 

تسب نب 

عطاق يزوریپ  کی  هب  یباـیتسد  لاـبند ، هب  دودـحم (4)  اسآ و  قرب  تایلمع  يژتارتسا  یـسایس و  فادـها  بوچراـچ  رد  قارع  میژر 
گرزب ياهتردق  کمک  اب  دش  راکشآ  يژتارتسا  نیا  تسکش  راثآ  هکنآ  زا  سپ  اما  دوب ، ناریا  رب  رظندروم  طیارش  لیمحت  یماظن و 

اب ناریا  هب  حلص  لیمحت  ددصرد  دوخ  نابیتشپ  و 

49 ص :

.1368 توریب ، .ا.ا.ج  ترافس  همجرت  ، 1989  / 8  / 29 ریفسلا ، همانزور  . 97 - 1
، اتکی نیـسح  همجرت  قارع ، ناریا و  گـنج  مود : دـلج  نردـم ، گـنج  زا  ییاـه  سرد  رنگاو ، ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوتنآ  . 98 - 2

ص 99. مود ، دلج  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 
رفعج هـمجرت  نیبوـچ ، مارهـش  هتـشون ي  لوا ،) تمــسق   ) گـنج رخآ  هلاـقم ي  ، 1377  / 7  / 1 داصتقا ، راـبخا  هماـنزور  . 99 - 3

.ناهاوخریخ
گنج دوب  رارق  : » دسیون یم  پیرت  زلراچ  زا  لقن  هب  دـندوب و  دودـحم  گنج  لابند  هب  اه  یقارع  تسا  دـقتعم  زنیبار  پیلیف  . 100 - 4
قارع ناربهر  روشک ، ود  نیب  تدـم  زارد  تباقر  رد  هک  دـنوش  عناق  ناریا  ناربهر  لماک  روط  هب  ات  دـشاب  تدـم  هاتوک  تایلمع  کی 

(. ص 47 رویرهش 1381 ، هرامش 26  هاگن ، همانهام  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  « ) .تشاد دنهاوخ  ار  الاب  تسد 
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اهدمایپ شور و  رد  رتشیب  هدـش  دای  تیعـضو  ود  توافت.دوب  ناریا  ياهرهـش  قطانم و  یخرب  فرـصت  زا  هدافتـسا  اب  یماظن و  يرترب 
راتخاس ییاجباج  هب  رگا  نآ  ياهدمایپ  تسا  یهیدب  دنک  بسک  یماظن  عطاق  يزوریپ  تسناوت  یم  قارع  رگا  هک  لکـش  نیدـب  .دوب 

اب هک  گنج  بیترت ، نیدب  دریذپب و  ار  قارع  طیارـش  هیلک  هک  دهد  رارق  یتیعـضو  رد  ار  ناریا  تسناوت  یم  دش  یمن  رجنم  ناریا  رد 
تردـق اب  گنج و  نادـیم  رد  هچنآ  قارع  تروص ، نیا  ریغ  رد  تفای ، یم  نایاپ  دوب  هدـش  زاغآ  قارع  یماظن  تردـق  لمع و  راکتبا 

.دنک نیمأت  یماظن  ياهدرواتسد  رب  هیکت  اب  حلص و  ششوپ  تحت  تارکاذم  ماگنه  هب  تسناوت  یم  درواین  تسد  هب  یماظن 

رد گنج  تالوحت  عقاو ، رد  .دوب  قارع  هیلوا ي  ياه  ینیب  شیپ  فالخرب  دـش  ماجنا  گـنج  یماـظن  یـسایس -  هنحـص ي  رد  هچنآ 
اب ار  نآ  نارگ  لیلحت  ناسانـشراک و  لیلد ، نیمه  هب  تشادـن  ییاه  هناشن  قارع  يارب  عطاق  يزوریپ  کـی  زا  هجو  چـیه  هب  لوا  هتفه 

: درک حلص  داهنشیپ  طرش  راهچ  نییعت  اب  مادص  گنج ، زاغآ  زا  سپ  هتفه  کی  اهنت  .دندرک  یسررب  دیدرت  ماهبا و 

.دسانشب تیمسر  هب  ار  قارع  یضرا  قوقح  ناریا  فلا )

.دنکن هلخادم  قارع  یلخاد  روما  رد  ب )

.دنهدب لباقتم  لوق  يراوجمه  نسح  تیاعر  هب  ج )

هدنادرگزاب برع  نابحاص  هب  دوب ، هدمآرد  ناریا  فرـصت  هب  لاس 1971  رد  هک  یـسوموبا  کـچوک و  بنت  گرزب ، بنت  ریازج  د )
 . .دوش (1)

قراط قارع (4) و  هجراخ  ترازو  يوگنخـس   (3) دادـغب ، ویدار   (2) يدامح ، نودعس  ار  حلـص  يارب  قارع  طیارـش  اه و  هتـساوخ 
رد يو  .دوب  مهم  زیزع  قراط  تاراهظا  زا  یشخب  نایم ، نیا  رد  .دندرک  دیکأت  قارع  یمسر  تاماقم  ریاس  هجراخ (5) و  ریزو  زیزع ،

: درک دیکأت  دوب  هدش  رکذ  البق  هک  قارع  طیارش  هب  هراشا  اب  سیراپ 

دازآ شیپ  زور  دنچ  هک  ییاه  نیمزرس  برعلا و  طش  رب  ام  تیمکاح  هب  ناریا  تلود  هک  میتسه  ناریا  اب  هرکاذم  هدامآ  یطرش  هب  ام  »
 . (6) .دراذگ » مارتحا  میا  هتخاس 

50 ص :

ص 65. ذخأم 36 ، . 101 - 1
، نیدراگ ص 18 ، ، 1372 نارهت ، یجراخ ، تاعوبطم  تیاور  هب  زواجت  دانسا  سدقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح  داینب  . 102 - 2

.1359  / 7  / 5
.1359  / 7  / 3 نیدراگ ، ص 87 ، نامه ، . 103 - 3

ص 82 و 83. ذخأم 33 ، . 104 - 4
ص 555 و 556. ذخأم 30 ، . 105 - 5

ذخأم 33 ص 123. . 106 - 6
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عقاو رد  .داد (1)  میهاوخ  همادا  گنج  هب  دـهدن  تبثم  خـساپ  اـم  قحرب  ياـه  هتـساوخ  هب  ناریا  اـت  درک  مـالعا  زین  قارع  عاـفد  ریزو 
یماظن هلمح  هب  نآ  ققحت  يارب  قارع  هک  دوب  یفادـها  میهافم و  ناـمه  يواـح  حلـص  يارب  قارع  ياهداهنـشیپ  رد  جردـنم  میهاـفم 

رد میظع و  يژتارتسا  هدننک ي  نایب  گنج  نایاپ  يارب  قارع  طیارـش  دـندرک  دـیکأت  ناسانـشراک  یخرب  لیلد ، نیمه  هب  .درک  مادـقا 
 . .دوب (2) قارع  دودحم  لصا 

نینچ یقارع  تاماقم  زا  لقن  هب  ار  حلـص  داهنـشیپ  گنج و  زا  قارع  فادها  زا  یـشخب  اکیرما ، پاچ  لانروژ ، تیرتسا  لاو  همانزور 
: دنک یم  رکذ 

دهاوخرب ار  مود  ماگ  قارع  دوش  زاغآ  حلـص  تارکاذم  دبای و  نایاپ  یلعف  گنج  یتقو  دنیوگ  یم  للم  نامزاس  رد  یقارع  تاماقم  »
هللا تیآ  اب  هک  دوش  یم  برع  نایناریا  اهدرک و  نوچمه  یموق  ياه  هورگ  دـیدش  حیلـست  اب  یلخاد  یبالقنا  داجیا  لـماش  هک  تشاد 
عقاو رد  ناتـسزوخ  ناتـسا  ظفح  اب  هکلب  دـنوش  یمن  قحلم  نایـشروش  هب  یقارع  ياهورین  دـنیوگ  یم  تاماقم  نیا  .دـنفلاخم  ینیمخ 

 . (3) .درک » دنهاوخ  مهارف  نایشروش  رارقتسا  يارب  یهاگهانپ 

: دنک یم  لقن  تسا ، هداتسرف  قارع  بونج  زا  هک  يا  هلاقم  رد  ابوک ، انارت  زا  لقن  هب  ندنل  ویدار 

هشقن قارع  فرط  زا  سب  شتآ  داهنشیپ  یتح  هدنـسیون ، نیا  هدیقع  هب  .تسا  ینیمخ  هللا  تیآ  میژر  ینوگنرـس  قارع  ییاهن  فده  »
 . (4) .دننادرگربور » ینیمخ  هللا  تیآ  زا  تبقاع  هک  دناسرب  يا  هلحرم  هب  ار  دیماان  هدروخرس و  ياه  یناریا  هک  تسا  يا 

قارع داهنـشیپ  تیهام  هرابرد ي  ینیمخ  ماما  .دنک  در  ار  سب  شتآ  داهنـشیپ  هلـصافالب  ناریا  دش  ببـس  قارع  ياهداهنـشیپ  تیهام 
: دندومرف

راـکتیانج و ره  هتبلا  هدرک ؛ سب  شتآ  ياـضاقت  نونکا  هاـنپ  یب  ياهرهـش  هب  هلمح  يزیرنوخ و  ترارـش و  همه  نآ  زا  سپ  مادـص  »
هب اوق  دـیدجت  اب  نانچمه  نارگید ، رارـشا و  زا  يریگ  کمک  اب  وا  اـت  دـشاب  تکاـس  فیرح  تسا  لـیام  تیاـنج  زا  سپ  يرگتراـغ 

 . (5) .دهد » همادا  يزیرنوخ  ترارش و 

رد دز  مهرب  ار  قارع  تابساحم  سب (6)  شتآ  شریذپ  رد  ناریا  عانتما 

51 ص :

.33 ذخأم 163 ، . 107 - 1
ص 20. ذخأم 50 ، . 108 - 2
ص 96. ذخأم 32 ، . 109 - 3

ص 70. ، 1359  / 7  / 13 ندنل ، ویدار  ذخأم 36 : . 110 - 4
ص 105. یمرهج ، یغورف  مساق  ششوک  هب  یگنادواج  زار  تزع  سدقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح  داینب  . 111 - 5

.نیدراگ همانزور  ذخأم 33 ص 278 ، . 112 - 6
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بزح یمسر  همانزور  .تفریذپ (1)  دنهاوخ  ار  سب  شتآ  داهنـشیپ  ناریا  دوب  دـقتعم  قارع ، هجراخ  ریزو  زیزع ، قراط  هک  یتروص 
داهنشیپ تیهام  طیارـش و  زا  یلیلحت  یط  ییارماسلا  قیفو  رکـشلرس  .درک (2)  رکذ  هبـساحم  رد  یهابتـشا  ار  ناریا  مادقا  قارع  ثعب 

: دسیون یم  دوخ  باتک  رد  مادص 

نیب سب  شتآ  يرارقرب  هرابرد ي  للم  نامزاس  تینما  ياروش  هماـنعطق  هک  درک  مـالعا  مادـص  ربماتپس 1980 ، متـشه  تسیب و  زور  »
اجنآ زا  .دومن  نارگید  زا  دیلقت  رد  یعـس  زین  سب  شتآ  شریذپ  زور  نییعت  هنیمز ي  رد  یتح  مادص  .تسا  هتفریذپ  ار  قارع  ناریا و 
رارق زواجت  دروم  ار  یبرع  ياهروشک  زا  يدادـعت  لاس 1967  رد  لیئارسا  نآ ، یط  هک  دوب  يا  هزور  شش  گنج  هتفیـش  ادیدش  هک 

ینیشن بقع  موزل  رب  تفریذپن و  ار  همانعطق  نیا  ناریا  یلو  .دیامن  لیدبت  هزور  شش  گنج  هب  ار  دوخ  گنج  تشاد  دصق  دوب ، هداد 
هلحرم نیمه  رد  .دناشک  یم  قارع  نیمزرـس  لخاد  هب  ار  گنج  اریز  دوب ؛ راوشد  نیا  شریذپ  .دومن  دیکأت  سب  شتآ  نودـب  قارع ،

 . (3) .میرادن » رارق  يدنیاشوخ  یماظن  تیعقوم  رد  هک  میدرک  ساسحا  ام 

اب هسیاقم  رد  للم  نامزاس  .دش (4) (5)  زاغآ  یتوافتم  ياه  شالت  گنج  يادتبا  نامه  زا  حلص  ای  سب  شتآ  یعون  هب  ندیسر  يارب 
هراـبرد ي لـلم  ناـمزاس  هیلوا  شنکاو  لـیلد ، نیمه  هب  تشاد  يا  هتـسجرب  تواـفتم و  شقن  تیعقوم و  یللملا  نیب  ياـهداهن  ریاـس 

مالعا اب  نامزاس  نیا  تسا و  للم  نامزاس  فیاـظو  زا  گـنج  هب  نداد  همتاـخ  هک  تشاد  تیمها  ثیح  نیا  زا  ناریا  هب  قارع  زواـجت 
دوخ عضاوم 

52 ص :

ص 69 و 70. . 1359  / 8  / 8 اکیرما ، ویدار  ذخأم 36 ، . 113 - 1
ص 278. ، 33 ، 1359  / 7 ذخأم 11 /  . 114 - 2

ص 64. ذخأم 48 ، . 115 - 3
ص 130 و 131. ذخأم 58 ، . 116 - 4

دهعت مدع  شبنج  هجراخ  ناریزو  سالجا  .تفرگن  گنج  لابق  رد  یلوصا  عضوم  چـیه  نمهب 1359  ات  دهعت  مدع  شبنج  . 117 - 5
لاس رد 8  زیمآ  حلـص  ياهـشالت   ) دوب گنج  زاـغآ  زا  دـعب  شبنج  نیا  هبناـج  همه  یمـسر و  هسلج  نیلوا  تقیقح  رد  ون ، یلهد  رد 

ار یحرط  ینیمخ  ماما  اب  تاقالم  رد  زین  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  لـک  ریبد  یطـش  بیبح  ص 101 .) یحتف ، نسح  سدـقم ، عافد 
سب شتآ  مدقت  رب  زین  تئیه  نیا  یلو  درک  تقفاوم  نآ  اب  ماما  هک  داد  داهنشیپ  یمالـسا  ياهروشک  ياسؤر  زا  یتئیه  لیکـشت  يارب 

زا یکی  رد  ماـما   » تفگ نم  اـب  تاـقالم  رد  اهدـعب  یطـش  بیبـح  دـیوگ : یم  تقوم  تلود  هجراـخ  ریزو  هک  ناـنچ  .تشاد  دـیکأت 
هب نداد  نایاپ  يارب  نم  تسا و  زواجتم  مادـص  دـینک  مالعا  هناخ  رد  تشپ  رد  نوریب و  دـیورب  نم  لزنم  زا  تفگ  نم  هب  اه  تاـقالم 

میناوت یمن  دنتفگ  برع  ياه  تلود  یلو  مدرک  حرطم  تئیه  اه و  تلود  اب  مدـمآ و  نوریب  نم  .درک  مهاوخ  يریگ  میمـصت  گنج 
گنج هب  نداد  نایاپ  يارب  مزال  هدارا ي  تردق و  زین  اه  تئیه  نیا  دوش  یم  صخشم  حیـضوت  نیا  اب  میریذپب »! ار  ماما  داهنـشیپ  نیا 

.دنتشادن يرتهب  تیعضو  زین  صاخشا  ریاس  .دنتشادن  ار 
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.دشاب هتشاد  شقن  قارع  یماظن  مادقا  زا  تیعورشم  بلس  ای  تیعورشم  رد  تسناوت  یم 

همان رد  داتسرف و  همان  روشک  ود  نیا  هب  قارع  هب  زواجت  ربارب  رد  شنکاو  نیتسخن  رد  للم ، نامزاس  تقو  لک  ریبد  میاهدلاو ، تروک 
يارب هوقلاب  يدج و  يدیدهت  ار  رما  نیا  درک و  ینارگن  راهظا  قارع  ناریا و  نیب  فالتخا  شرتسگ  زا  تینما  ياروش  تقو  سیئر  هب 
هسلج يرازگرب  زا  سپ  .دوش (1)  توعد  هرواشم  يارب  تینما  ياروش  ياضعا  زا  درک  داهنـشیپ  تسناد و  للملا  نیب  تینما  حـلص و 

نیب میخو  تیعضو   » ناونع هب  قارع  ناریا و  گنج  زا  درک و  رشتنم  يا  هینایب  اروش  سیئر  بیان  تینما  ياروش  یمسرریغ  هرواشم  ي 
( رویرهش  31  ) ربماتپس خـیرات 22  رد  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  لـک  ریبد  تساوخرد  زا  هک  تساوخ  نیفرط  زا  درب و  ماـن  قارع » ناریا و 

تافالتخا دننک و  يراددوخ  دیامن  دـیدشت  ار  یلعف  كانرطخ  عضو  هک  یلمع  هنوگره  هناحلـسم  تایلمع  نداد  ماجنا  زا  لابقتـسا و 
ناریا كاخ  رد  ریگارف  يا  هلمح  اـب  قارع  هک  دـش  رداـص  یتیعـضو  رد  هیناـیب  .دـنیامن (2)  لح  زیمآ  تملاـسم  ياـه  هار  زا  ار  دوخ 

.دش هدافتسا  تیعـضو »  » هملک ي زا  يراددوخ و  روشک  ود  نایم  گنج  ظفل  ندرب  راک  هب  زا  یتح  هینایب  رد  یلو  .درک  یم  يورـشیپ 
هرابرد للم  نامزاس  تینما  ياروش  همانعطق  نیلوا  هک  رهم 1359 ، خیرات 6  رد  همانعطق ي 479  هینایب ، نیا  رودص  زا  سپ  زور  راهچ 

ناشن رما  نیا  دوب و  نیـشیپ  هینایب ي  نامه  زا  رثأتم  همانعطق 479  دنب  جنپ  میهافم  عقاو ، رد  .دـش  رداص  دوب ، قارع  ناریا و  گنج  ي 
زا کیـس » يرگ   » اهدـعب .درادـن  دوجو  يا  هدارا  هنوگچیه  قارع  نتـسناد  زواـجتم  ندرک و  موکحم  گـنج و  فـقوت  يارب  داد  یم 
رد درب ، مان  فالتخا »  » یتح هن  و  تیعـضو »  » ناونع اب  گنج  زا  همانعطق  نیا  اریز  درک ؛ داقتنا  نآ  فیعـض  درکیور  رطاخ  هب  همانعطق 

 . .دوب (3) هدش  هدهاشم  حلص  ضقن  اعطق  هک  یلاح 

نامزاس همانعطق ي  زا  لابقتـسا  رب  هوالع  دوب و  سب  شتآ  يرارقرب  ناهاوخ  یماظن  یـسایس -  تاظحالم  هب  انب  قارع  روهمج  سیئر 
رایسب قارع  : » هکنیا رب  دیکأت  اب  خساپ  نیا  رد  يو  .داد  خساپ  ار  للم  نامزاس  لک  ریبد  همان ي  للم ،

53 ص :

راهب 1371، لوا ، پاچ  راشتنا ، یماهس  تکرـش  قارع ، ناریا و  گنج  رد  دحتم  للم  نامزاس  شقن  تسوداسراپ ، رهچونم  . 118 - 1
ص 20.

.نامه . 119 - 2
نیب یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع  یخسار  گنـشوه  همجرت  قارع ، ناریا و  دحتم ، للم  نامزاس  مویه ، .ر.نورماک  . 120 - 3

ص 58. نارهت 1376 ، یللملا ،
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رد  (1) .دریگن » رارق  رطخ  ضرعم  رد  اهروشک  یتفن  يداصتقا و  عفانم  دوشن و  دیدهت  للملا  نیب  تینما  حلـص و  هک  تسا  دنم  هقالع 
قوقح ناریا  هک  تسا  نآ  طقف   » گنج زا  قارع  فدـه  درک  دـیکأت  فرطرب و  گنج  شرتسگ  زا  ار  یللملا  نیب  ياـه  ینارگن  عقاو ،

تسوداسراپ رهچونم   (2) .دسانـشب » تیمـسر  هب  خـسف  لـباقریغ  وحن  هب  نآ  یلم  ياـه  بآ  رب  نآ  تیمکاـح  یـضارا و  رب  ار  قارع 
: دسیون یم  روشک  نیا  یهاوخ  حلص  تیهام  قارع و  فادها  هرابرد ي 

زا عاـفد  هنوگ  ره  ناـکما  زا  شیوخ  يدـیماان  هب  دوخ و  تسکـش  هب  سب  شتآ  لوبق  اـب  ناریا  هک  تساوخ  یم  نونکا  مادـص ،)  ) وا »
هرابرد ي قارع  رگید  ياه  تساوخ  هب  دنیـشنب و  هرکاذم  زیم  تشپ  یتلاح  نینچ  اب  دنک و  فارتعا  دوخ  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و 

« .دوش میلست  برعلا  طش  رب  يراصحنا  تیمکاح  هژیوب  اعدا ، دروم  یضارا  لیوحت 

: دنک یم  هفاضا  سپس  يو 

رارـصا دز  یم  رود  اـسآ  قرب  عیرـس و  يزوریپ  لوـح  ناریا ، هب  هلمح  رد  اـهنآ  تابـساحم  هیلک ي  هک  قارع  ثعب  تـلود  مادـص و  »
صخش یثعب و  تلود  يارب  اه  نایز  اهرطخ و  يرایسب  لامتحا  هک  نآ  همادا ي  زا  دریذپ و  نایاپ  هاتوک  تدم  رد  گنج  هک  دنتـشاد 

 . (3) .دوش » يریگولج  تشاد  مادص 

ماجنا ییاهشالت  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  زین  یسایس  هصرع ي  رد  یماظن ، هنحـص ي  رد  گنج  همادا ي  دوجو  اب  تروص ، ره  رد 
يدیدج ياه  تیلاعف  زین  یـسایس  هصرع ي  رد  گنج  یماظن  تالوحت  زا  رثأتم  رگید ، ترابع  هب  .تفای  همادا  گنج  نایاپ  ات  دـش و 

.دوش هدامآ  هرکاذم  يارب  دریذپب و  ار  روشک  نآ  يرترب  سب ، شتآ  شریذپ  اب  ناریا  دوب  راودـیما  قارع  .دـش  لابند  تفرگ و  لکش 
هبرـض و دننامه  ناریا  شنکاو  عقاو  رد  .درک  دیکأت  سب  شتآ  رب  نآ  مدـقت  قارع و  ینیـشن  بقع  رب  تفریذـپن  ار  همانعطق  نیا  ناریا 

ییارماسلا قیفو  زا  لقن  هب  هک  نانچ  .داد (5)  رارق  تخـس  یتیعقوم  رد  ار  مادص  رما ، نیمه  .دوب (4) و  قارع  يارب  كاندرد  كوش 
یم قارع  نیمزرـس  لخاد  هب  ار  گـنج   » هک دوب  اـنعم  نیا  هب  تفریذـپ  یم  ار  سب  شتآ  رب  ینیـشن  بقع  مدـقت  رگا  قارع  دـش  ناـیب 

، تاظحالم نیمه  هیاپ ي  رب  .ت (6)  تشادن  رارق  يدنیاشوخ  تیعقوم  رد  قارع  یماظن  رظن  زا  اریز  دناشک »
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نایب نینچ  نآ  ندـش  ینالوط  گنج و  همادا ي  هرابرد ي  ار  دوخ  ینیب  شیپ  میـسرت و  ار  تیعـضو  ینانخـس  یط  میاهدـلاو  تروک 
: درک

دازآ يدوزب  نارهت  رد  ییاکیرما  ناگورگ  مراودـیما 52  یلو  دریذـپ ، نایاپ  اه  يدوز  نیا  هب  قارع  ناریا و  گنج  منک  یمن  روصت  »
هدامآ اهنآ  ات  دربب  بقع  ار  دوخ  ياهورین  دـیاب  قارع  دـنیوگ  یم  نایناریا  .دـنهد  یم  ناـشن  یتخـسرس  دوخ  زا  فرط  ود  ره  .دـنوش 

« .منک یم  ینیب  شیپ  ار  ینالوط  گنج  کی  نم  ...درادن  ار  يراک  نینچ  یگدامآ  رضاح  لاح  رد  قارع  دنوش و  سب  شتآ  شریذپ 
 . (1)

هدارا ي لیمحت  يارب  قارع  یناوتان  اب  هارمه  گنج  هب  نداد  نایاپ  ای  فقوت  يارب  للم  نامزاس  رد  مزـال  هدارا ي  دوبن  بیترت ، نیدـب 
تابساحم یماظن و  هنزاوم ي  یمدرم  تمواقم  رب  هیکت  اب  ینارحب  یتیعضو  رد  یمالـسا  يروهمج  دش  ببـس  ناریا ، رب  دوخ  یـسایس 

هیلوا ياـه  تسکـش  ببـس  هب  ناریا  سفن  هب  داـمتعا  شیازفا  یماـظن  هصرع ي  رد  یـساسا  لوحت  نیا  هجیتن ي  .دـهد  رییغت  ار  قارع 
: لماش گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  دوخ  طورـش  مالعا  اب  تشاد ؛ یلیمحت  حلـص  گنج و  تیهاـم  زا  هک  یکاردا  اـب  ناریا  .دوب  قارع 

نب .داد  همادا  یلاغـشا  قطانم  رد  تمواقم  هب  نانچمه  ناریا  هب  تمارغ  تخادرپ  زواجت  نییعت  یلاغـشا ، قطانم  زا  قارع  ینیـشن  بقع 
یم میسرت  ار  یـشیاسرف  اتـسیا و  هب  كرحترپ  ایوپ و  زا  گنج  تیعـضو  رییغت  زادنا  مشچ  دیدج  تیعـضو  شیادیپ  زا  لصاح  تسب 

 . .درک (2)

یشیاسرف گنج 

ار یشیاسرف »  » ناونع ناوت  یم  هک  دوب  يدیدج  تیعضو  شیادیپ  هدننک ي  نایب  نآ  زاغآ  زا  سپ  گنج  رب  مکاح  یلک  هصخشم ي 
اب .دوب  گنج  هب  ندیشخب  نایاپ  رد  یماکان  زا  رثأتم  تیعضو  نیا  ندمآ  دوجو  هب  تلع  .درب  راک  هب  نآ  يارب 
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دوجو یلیـالد  هچ  رگید ، تراـبع  هب  دـشن ؟ فقوتم  هیلوا  عورـش  زا  سپ  گـنج  ارچ  هک  دوـش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  حیـضوت  نیا 
لیالد و زا  یشخب  هکنیا  رب  هوالع  شسرپ  نیا  هب  خساپ  تفای ؟ همادا  سراف  جیلخ  تیمهااب  ساسح و  هقطنم ي  رد  گنج  هک  تشاد 

هوالع .درک  دهاوخ  نشور  زین  ار  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  هژیوب  گنج  همادا ي  تلع  دزاس  یم  راکـشآ  ار  گنج  زاغآ  رب  مکاح  قطنم 
.دش دهاوخ  صخشم  زین  یشیاسرف  یگنج  هب  نآ  لیدبت  تلع  نیا ، رب 

زین ناریا  .دروآرد  لاغـشا  هب  ار  ناریا  برغ  قطاـنم  زا  یـشخب  دوب  ناوتاـن  دوـخ  فادـها  قـقحت  رد  هچرگ  قارع  تسا  نشور  هچنآ 
نیا .درک  فـقوتم  ریگ و  نـیمز  ار  قارع  شترا  دوـب  ناوتاـن  يزرم  رفــص  هـطقن ي  رد  قارع  تسکــش  اـی  یگدـنرادزاب  رد  هـچرگ 

ياهاعدا هیاپ ي  رب  هعزانم  گنج  عورـش  زا  لـبق  اـت  رگا  هک  لکـش  نیدـب.درک  مکاـح  گـنج  رب  ار  يدـیدج  هلداـعم ي  تیعـضو ،
شخب رد  روضح  ناریا و  ياهزرم  زا  قارع  شترا  روبع  گنج و  عورش  اب  دوب  دیدج  تایعقاو  زا  يا  هراپ  دانـسا و  هیاپ  رب  یخیرات و 
.تشاد يدیلک  شقن  نیمز »  » دیدج هلداعم ي  رد  .دش  راکشآ  تفرگ و  لکش  لاغشا  زواجت و  دیدج  میهافم  قطانم ، نیا  زا  یعیسو 

هب ار  حلـص  تساوخ  یم  دوب  علطم  یکدـنا  ناریا  یلخاد  عاـضوا  زا  یفرط  زا  تشاد و  دوخ  لاغـشا  رد  ار  ییاـه  نیمزرـس  هک  قارع 
.دنک لیمحت  ناریا 

هاگنآ .دننک  ینیـشن  بقع  یللملا  نیب  ياهزرم  هب  یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  زا  طرـش  دیق و  نودب  اه  یقارع  تساوخ  یم  ناریا  الباقتم 
نآ ياهدمایپ  ای  تیمها  لیلد  هب  هک  دوب  هزادنا  نآ  هب  هن  یلاغشا  ياه  نیمزرس  تیعقوم  تعسو و  .دریگ  ماجنا  هرکاذم  سب و  شتآ 

.دـنک هرکاذـم  قارع  اـب  نآ  زا  یـشوپ  مشچ  اـب  ناریا  هک  دوب  تیمها  مک  هزادـنا  نادـب  هن  دـنک و  لـیمحت  ناریا  رب  ار  قارع  هدارا ي 
.دوب تلع  رب  دیزم  زین  مادص  راتفر  للملا و  نیب  ماظن  زا  نتشادن  نانیمطا 

نایاپ يارب  دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  نیمزرس  زا  یـشخب  هتفرگ و  رارق  زواجت  دروم  هک  یلاح  رد  تسناوت  یمن  ناریا  عقاو ، رد 
نودب ناریا ، ياه  نیمزرس  زا  یشخب  فرصت  زواجت و  زا  سپ  دوبن  رداق  زین  قارع  دنک و  مادقا  دریگب و  میمـصت  گنج  هب  ندیـشخب 

یللملا نیب  ياهزرم  هب  یمهم  زایتما  هب  یبایتسد 

56 ص :

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 572 

http://www.ghaemiyeh.com


هدروخ دنویپ  روشک  ود  یـسایس  تیدوجوم  يا  هزادنا  ات  یـسایس و  تیعقوم  اب  گنج  تشونرـس  بیترت  نیدب  .دـیامن  ینیـشن  بقع 
ساسا رب  دـندوبن  رداـق  قارع  ناریا و  یلو  دوب  هدـش  میـسقت  روشک  ود  ناـیم  تسکـش  يزوریپ و  هچرگا  دـیدج  تیعقوم  رثا  رب  .دوب 

ود تابـسانم  لیدـبت  لیلد  هب  گنج  هک  هنوگ  نامه  رگید ، تراـبع  هب  .دـنهد  همتاـخ  ار  گـنج  تسکـش  يزوریپ و  میـسقت  لومرف 
ریذپان بانتجا  ار  گنج  همادا ي  رما  نیمه  تشادن و  دوجو  زین  گنج  مامتا  ناکما  دوب  هدش  زاغآ  رفص (1)  عمج  لصاح  هب  روشک 

 . .دش (2) یم  هدهاشم  هکراتم  يارب  يزادنا  مشچ  دیما و  هن  دوب و  نادیم  رد  يزوریپ  ناکما  هن  هک  یلاح  رد  درک  یم 

تامادقا نایم  مادص  گنج  زاغآ  زا  لبق  هک  نانچ  .دوب  هجوت  لباق  هک  دندرک  مالعا  ار  یعـضاوم  گنج  دـیدج  هلحرم  رد  اه  یقارع 
نیا رد  درک  یم  دـیکأت  یگتـسویپ  یعون  رب  هناـگ  هس  ریازج  يریگ  سپزاـب  یبرع و  ياـهروشک  عفاـنم  زا  عاـفد  اـب  ناریا  هیلع  دوـخ 

: تفگ ینانخس  رد  مادص  هک  نانچ  .دش  هراشا  میهافم  نیا  هب  اددجم  زین  هلحرم ،

عفد ار  تما  یقرـش  حانج  هب  هنایوج  هنیک  هناتـسرپداژن و  هلمح  کی  اهنآ  هکلب  دـننک ، یم  عافد  قارع  ياهزرم  زا  اـهنت  هن  اـه  یقارع  »
هدش بصغ  ياه  نیمزرس  همه  نالوج و  نیطسلف و  يارب  ار  اه  هار  دننک و  یمزاب  بارعا  يور  هب  ار  يزوریپ  ياهرد  ...و  دنیامن  یم 

 . (3) .دنزاس » یم  راومه 

زا يریگولج  لضعم و  نیا  لح  رب  ناریا و  اب  قارع  گـنج  رد  هناـگ  هس  ریازج  شقن  رب  یتاـعوبطم  يا  هبحاـصم  رد  نینچمه  مادـص 
: تفگ درک و  دیکأت  ددجم  گنج 

ناریا هیلع  يا  هزات  گنج  رد  هک  دشاب  رظتنم  دـیاب  ایند  دـبای  نایاپ  ریازج  نتفرگ  سپزاب  نودـب  قارع  ناریا و  نایم  گنج  هک  نانچ  »
 . (4) .دنک » تکرش 

قارع میمـصت  مزع و  هراـبرد ي  درک و  هراـشا  دـنک » یم  دـیدهت  ار  اـم  روـشک  هشیمه  ناریا   » هکنیا هب  زین  قارع  تقو  هجراـخ  ریزو 
: تفگ
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یبرع ياهروشک  هب  تبـسن  یبلط  يرترب  رد  ناریا  ياهاعدا  هب  هشیمه  يارب  رابکی  هداد ، نایاپ  اـه  جنـشت  نیا  هب  میتسه  ددـصرد  اـم  »
 . (1) .میهد » همتاخ  جیلخ 

.تسین یگدنز  نینچ  رد  تمواقم  هب  رداق  .دنک (2) و  لمحت  ار  یـشیاسرف  گنج  دناوت  یمن  ناریا  هک : دندوب  رظن  نیا  رب  اه  یقارع 
تـسد ناریا  رد  دوخ  یماظن  فادـها  هب  قارع  .دنتـسه (4) و  تدـمزارد  گنج  کی  ناهاوخ  نآ  شترا  قارع و  هک  یلاـح  رد   (3)

هبحاصم رد  مادص  هکنیا  نمض  .دراد (5)  هگن  دوخ  رایتخا  رد  ار  روکذـم  قطانم  لاس  کی  تدـم  هب  شیب  مک و  تسا  رداق  هتفاـی و 
: تفگ یتاعوبطم  ي 

يا ههبج  رد  یقارع  ياهورین  تسا و  هدـمآرد  تسرد  لاح  هب  ات  نامیاه  باسح  میتسه و  یـضار  لصاح  جـیاتن  دوخ و  عضو  زا  ام  »
 . (6) .دنا » هدرک  يورشیپ  ناریا  كاخ  رد  رتمولیک  ات 110  نیب 20  رتمولیک  لوط 550  هب 

، یلاغشا نیمزرس  عبرم  رتمولیک  اب 10000  ناتسزوخ  ناتسا  .تشاد  فرصت  رد  ار  ناریا  ياه  نیمزرس  زا  عبرم  رتمولیک  قارع 15000 
تاظحالم نیمه  هیاـپ ي  رب  .تشاد (7)  دوخ  ساسح  مهم  قطانم  اهرهـش و  رد  ار  یقارع  زواجتم  ياـهورین  رارقتـسا  مجح  نیرتشیب 

ات دیوگ (8)  یم  گنج  نایاپ  حلص و  زا  نخس  تردق  عضوم  زا  قارع  دندرک : مالعا  ناریا  نالوئـسم  ناربهر و  هب  باطخ  اه  یقارع 
رد يا  هبحاصم  رد  مادـص  یتح  .دش (9)  دهاوخن  فقوتم  گنج  هدـنیآ  لاح و  رد  دسانـشن  تیمـسر  هب  ار  قارع  قوقح  ناریا  یتقو 

: دیوگ یم  دش  دهاوخ  فقوتم  ناریا  كاخ  ياجک  رد  ماجنارس  هدرک و  يورشیپ  اجک  ات  قارع  هک  ناراگنربخ  لاؤس  هب  خساپ 

كاخ لخاد  رد  یقارع  ياهورین  رتشیب  يورـشیپ  ناکما  دـنکن  فارتعا  قارع  ياه  هتـساوخ  هب  ناریا  هک  ینامز  اـت  موزل  تروص  رد  »
 . (10) .تسا » هتفرن  نیب  زا  ناریا 

: تفگ سب  شتآ  نتفریذپن  تروص  رد  ناریا  دیدهت  اب  ینانخس  رد  زین  قارع ، ریزو  تسخن  لوا  نواعم  ناضمر ، نیسای  هط 

58 ص :

ص 422. ، 1359  / 7 زور 22 /  شرازگ  ذخأم 33 ، . 133 - 1
.قارع هجراخ  ریزو  يدامح  نودعس  نامه ، . 134 - 2

ص 559 و 560. قارع ، هجراخ  ریزو  يدامح  نودعس  ، 1359  / 8 زور 30 /  شرازگ  ذخأم 33 ، . 135 - 3
ص 508. قارع ، ریزو  تسخن  لوا  نواعم  ناضمر  نیسای  هط  ، 1359  / 7 زور 29 /  شرازگ  ذخأم 33 ، . 136 - 4

ص 482. قارع ، هجراخ  ریزو  يدامح  نودعس   1359  / 7 زور 27 /  شرازگ  ص 482 ، ذخأم 33 ، . 137 - 5
مادص هبحاصم  ص 42 ، نارهت 1368 ، کی  دلج  تمواقم ، هسامح  اوق ، لک  یهدـنامرف  داتـس  تاغیلبت  یگنهرف و  تنواعم  . 138 - 6

.1359  / 8  / 21
لاغشا رد  عبرم  رتمولیک  ناتسدرک 300  ناتسا  زا  هاشنامرک 2100 و  ناتسا  زا  عبرم ، رتمولیک  مالیا 2600  ناتسا  زا  نینچمه  . 139 - 7

.دوب یقارع  ياهورین 
ص 64. ذخأم 36 ، . 140 - 8
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.قارع هجراخ  ریزو  يدامح  نودعس  ، 1359  / 8 زور 1 /  شرازگ  ص 533، ذخأم 33 ، . 141 - 9
.1359  / 8 ریهامجلا 22 /  توص  ویدار  ص 85 ، ذخأم 36 ، . 142 - 10
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همادا یماظن  طاقن  مامت  ندیبوک  مه  رد  ناتـسزوخ و  ياهرهـش  فرـصت  هب  قارع  دنک  يراشفاپ  سب  شتآ  لوبق  مدـع  هب  ناریا  رگا  »
 . (1) .داد » دهاوخ 

، ناداـبآ ياهرهـش  فرـصت  مدـع  تلع  هک  درک  یم  هیجوـت  هنوـگ  نیا  ار  دوـخ  یناوتاـن  قارع  شترا  تادـیدهت  نیا  راـنک  رد  هـتبلا 
 . (2) تسا ! هرکاذم  ماجنا  يارب  عنام  داجیا  ناریا و  یگدنکفارس  زا  يریگولج  زاوها ، و  لوفزد ،

قوقح دـیدج  عوضوم  هب  تشاد  روـضح  یجراـخ  یقارع و  راـگنربخ  زا 300  شیب  هـک  قارع  یلم  سلجم  رد  ینانخــس  رد  مادـص 
: تفگ ناراگنربخ  هب  يو  هسلج  نیا  نایاپ  رد  درک و  هراشا  گنج  همادا  تروص  رد  قارع  يارب  یفاضا 

دییایب و دنا  هدروخ  تسکـش  هک  یمدرم  هب  دوش  یم  هنوگچ  دـنریذپب و  زین  ار  نآ  جـیاتن  دـیاب  دـنوش  یم  گنج  ریگرد  هک  یمدرم  »
نیا میگنج  یم  ام  هک  یماداـم  دـیریگب ! لـیوحت  دـییامرفب  امـش ، ياـه  نیمزرـس  نیا  میداد  تسکـش  ار  امـش  هکنیا  زا  سپ  دـییوگب 

يرورض ام  يارب  اه  نیمزرس  نیا  همه ي  دیاش  .دوش  یم  بوسحم  ام  تینما  ظفح  يارب  يرورـض  یعافد و  قطانم  وزج  اه  نیمزرس 
نیا زا  دـنک  باجیا  عاضوا  دـیاش  مینک و  حرطم  ار  یفاضا  طیارـش  هک  دـیآ  دوجو  هب  هلئـسم  يارب  اب  گنج  همادا  اـب  دـیاش  دـشابن و 
یمن اـم  ار  نیا  تشاد ، دـهاوخ  یفاـضا  قوقح  گـنج  همادا ي  هک  دـنادب  دـیاب  یناریا  نمـشد  لاـح ، ره  هب  یلو  مینک ، مک  طـیارش 

ای هام  شش  ای  لاس  کی  زا  سپ  قوقح  نیا  دیاش  .دوش  یم  نییعت  هدنیآ  ياهورین  قبط  یفاضا  قوقح  .دیوگ  یم  ناهج  هکلب  مییوگ 
دیاب دـننک ، یم  ادـف  ار  دوخ  ناج  هک  ینادرم  يارب  تروص  ره  هب  دوش ، نشور  دـبای  همادا  گنج  هک  ینامز  ات  لاس  هس  اـی  لاـس  ود 

 . (3) .میوشب » لئاق  یفاضا  قوقح 

زا ناتسزوخ )  ) ناتسبرع مدرم  رگا  یلو  میتشادن  ار  ناریا  نیمزرـس  لاغـشا  دصق  ام  تفگ  یتاعوبطم  يا  هبحاصم  رد  نینچمه  مادص 
 . .درک (4) میهاوخ  ار  راک  نیا  میوش  رقتسم  اجنآ  دنهاوخب  ام 

تسا و هتفر  رتارف  دوخ  هیلوا  ياه  هتـساوخ  زا  قارع  : » دنک دیکأت  دوخ  شرازگ  رد  سرپدـتیانوی  ات  دـش  ببـس  هبحاصم  نیا  باتزاب 
 . (5) .دنک » یم  حرطم  ار  دوخ  هب  ناریا  كاخ  زا  یشخب  قاحلا  زا  تبحص  نونکا 

59 ص :

.1359  / 7 زور 29 /  شرازگ  ص 508 ، ذخأم 33 ، . 143 - 1
ص 88. ذخأم 36 ، . 144 - 2

.1359  / 8 ریهامجلا 21 /  توص  ویدار  ص 82 و 83 ، ذخأم 36 ، . 145 - 3
.1359  / 11 دنومول 12 /  همانزور  ص 83 ، ذخأم 36 ، . 146 - 4

.سرپدتیانوی يرازگربخ  ص 83 ، ذخأم 36 ، . 147 - 5
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ار نانآ  یبایزرا  هکلب  دوبن  یلاغـشا  قطانم  نتـشاد  رایتخا  رد  لـیلد  هب  افرـص  یقارع  نالوئـسم  ریاـس  مادـص و  زیمآدـیدهت  تاراـهظا 
تاباهتلا نتـسشنورف  اب  اددـجم  یلو  دوب  هدـش  مارآ  يا  هزادـنا  ات  گنج  عورـش  رثا  رب  هک  یـسایس  تاشقانم  ناریا و  یلخاد  عاـضوا 

اب ار  دـیدج  هلحرم  اه  یقارع  تروص ، ره  رد  .تشاد  ریثأت  اه  یقارع  راـتفر  يریگ و  عضوم  میمـصت و  رد  دوب  شیازفا  هب  ور  گـنج 
دندرک زاغآ  گنج  ياه  ههبج  رد  یماظن  تامادـقا  ماـجنا  اـی  ناریا  یلخاد  عاـضوا  رد  رییغت  رثا  رب  دوخ  دوس  هب  عاـضوا  رییغت  ضرف 
یگنج يارب  یلاح  رد  اه  یقارع  .دننکن (2)  ساسحا  ار  نآ  قارع  مدرم  دوش  یم  ینالوط  گنج  هک  یلاح  رد  دندوب  راودـیما  (1) و 
گنج يارب  یلامتحا  ياه  حرط  هنوگ  چیه   » اهنآ دیـسر  یم  رظن  هب  نمزدرک  هتـشون  هب  هک  دنتفرگ (3)  میمصت  یشیاسرف  ینالوط و 

 . .دندوب (4) هدرکن  هجوت  ینالوط  اعقاو  یگنج  تارطخ  هب  دنتشادن و  ینالوط »

قارع راتفر  رب  مکاح  رکفت  قطنم و  گنج ، زاغآ  زا  لبق  دـننامه  هلحرم  نیا  رد  دـسر  یم  رظن  هب  قارع  يریگ  میمـصت  هب  یهاگن  اـب 
رد دـندرک  یم  یـسررب  ار  ناریا  هب  هلمح  رد  هیلوا  یماکان  اه  یقارع  رگا  هکنآ  لاح  .دوب  یـسایس  دـشاب  یکیژتارتسا  هکنیا  زا  رتشیب 

همادا ي یللملا و  نیب  ياهزرم  هب  ینیـشن  بقع  اب  الامتحا  دندرک و  یم  رظن  دـیدجت  یلاغـشا  قطانم  رد  رارقتـسا  يارب  دوخ  میمـصت 
تیـصخش قارع و  شترا  یـسایس  تیهام  زا  يا  هزادـنا  ات  الامتحا  رما  نیا  .دـندروآ  یم  تسد  هب  يرتبـسانم  تیعقوم  ناریا  هب  راشف 

ناریا هیلع  گنج  زا  یمدرم  تیامح  نازیم  قارع و  یلخاد  عاضوا  هلحرم ، نیا  رد  .دوب  هتفریذـپ  ریثأت  مادـص  یماظن  رتمک  یـسایس و 
چیه هک  دوش  هجوت  عوضوم  نیا  هب  نکاس  گنج  يژتارتسا  باختنا  رد  دـش  ببـس  نیمه  هک  ناـنچ  دوب ، تیمها  زئاـح  مادـص  يارب 

رد دنناوت  یم  هک  دنزاس  دعاقتم  ار  قارع  مدرم   » دننکن و لیمحت  قارع  مدرم  رب  ار  یتاراسخ  هنوگ 

60 ص :

.1378 هاپس ، گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  تابث ،» یبایزاب  گنج  : » کن . 148 - 1
.قارع ریزو  تسخن  لوا  نواعم  ناضمر  نیسای  هط  ، 1359  / 7 زور 29 /  شرازگ  ذخأم 33 ص 508 ، . 149 - 2

تیعقوـم صیخـشت  اـب  مادـص  : » دـسیون یم  یماـظن  لـیلحت  هیزجت و  کـی  قارع  ناریا و  گـنج  هلاـقم  رد  شراـک  میارفا  . 150 - 3
ربارب ود  هب  يو  .درک  هدامآ  نکاس  ینالوط و  گنج  کـی  يارب  ار  دوخ  ياوق  ( 1981  ) زییاپ 1360 لیاوا  رد  ارهاظ  قارع  هرطاخمرپ 

ص 29. .دنک » یم  هراشا  دراوم  ریاس  یعفادت و  متسیس  کی  ذاختا  قارع ، شترا  دادعت  ندومن 
ص 102. ذخأم 58 ، . 151 - 4
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.دنزاس (1) مهارف  اهنآ  يارب  ار  يداع  یگدنز  هب  یسرتسد  يداصتقا ، هعسوت  همانرب  موادت  یگدنز و  ياهدرادناتـسا  ندرب  الاب  رانک 
، تیعقاو رب  ینتبم  یماظن  ياهراک  هار  نتفای  يارب  شالت  ياج  هب  هک  دنک  یم  مهتم  ار  قارع  هبتر  یلاع  ناگدنریگ  میمصت  نمزدرک 
زا نتفرگ  سرد  رد  اه  یقارع  : » دسیون یم  ساسا  نیمه  رب  دندوب و  هتـسب  لد  یلخاد  ياه  تسایـس  هنارگ و  هیجوت  تاغیلبت  هب  رتشیب 

گنج (3) عورش  زا  فسأت  راهظا  اب  گنج  زا  سپ  مادص  تاراهظا  زا  یـشخب  دیاش   (2) .دنتسه » دنک  رایسب  دوخ  یماظن  تاهابتشا 
اب گنج  لوط  رد  هک  دشاب  یساسا  تاهابتشا  زا  دیدج  یبایزرا  زا  رثأتم  نارگید  هب  نآ  ندش  ینالوط  تلع  نداد  تبـسن  نینچمه  و 

 . .دش (4) بکترم  ناریا 

رب کیژتارتسا و  یمیمـصت  ساسا  رب  ناریا  درک  یم  شـالت  یلاغـشا  قطاـنم  رد  دوخ  عضاوم  تیبثت  يارب  قارع  شترا  هک  یلاـح  رد 
نیب عماـجم  قارع و  یلیمحت  طیارـش  شریذـپ  زا  دوب  هتفاـی  قارع  زواـجت  ربارب  رد  یمدرم  تمواـقم  زا  هک  یـسفن  هب  داـمتعا  هیاـپ ي 

دنسرب دوخ  قوقح  هب  دنناوت  یم  یتقو  ناریا  مدرم  نالوئـسم و  هک  داد  ناشن  یللملا  نیب  ياه  شنکاو  گنج و  .درک  بانتجا  یللملا 
يزاسدازآ رکف  هب  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  تالداعم  یمامت  زا  رود  هب  ات  دـش  ببـس  هبرجت  نیا  دـننک و  هیکت  یلخاد  ياهورین  هب  هک 

.دنشاب یلاغشا  قطانم 

.دوب رظن  فالتخا  شور  رد  دـندوب ، لوقلا  قفتم  نازواجتم  ندـنار  نوریب  هتفر و  تسد  زا  قطانم  يزاسدازآ  رب  ناگمه  هک  یلاح  رد 
روهظ هب  گنج  نارود  رد  هک  دوب  رثأتم  يا  هزادنا  ات  یبالقنا  یمدرم و  ياهورین  شترا و  یماظن و  رکفت  هوحن ي  زا  زین  نآ  هشیر ي 
قطانم يزاسدازآ  لضعم  لح  گنج و  عوضوم  ندز  هرگ  اب  تقو ، روهمج  سیئر  ردص ، ینب  .دـش  رجنم  توافتم  يژتارتسا (5)  ود 

زا سپ  دوخ ، هیلوا ي  ياه  شالت  همادا ي  اب  ردص  ینب  رگید ، ترابع  هب  .دوب  هدرک  رت  لکشم  ار  عوضوم  یسایس  لئاسم  اب  یلاغـشا 
یبالقنا و ياهورین  فذح  یپ  رد  لاس 1358 ، نمهب  رد  يروهمج  تسایر  ماقم  هب  ندیسر 

61 ص :

ص 134. ذخأم 58 ، . 152 - 1
.نامه . 153 - 2

روشک ود  نیب  هچنآ  گنج و  : » تفگ ینانخس  رد  همانعطق 598 ، شریذپ  درگلاس  تبسانم  هب  دادرم 1381 ، رد 17  مادص  . 154 - 3
«. .تسا فسأت  هیام ي  داد  خر 

، ناریا یمالسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  ، 1369  / 1 خیرات 14 /  رد  قارع  حلسم  ياهورین  عمج  رد  مادص  ینارنخس  . 155 - 4
1369 ص 10 و 11.  / 2  / 10 سراف ، جیلخ  لوا  هرادا 

ذخأم 103. . 156 - 5
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.درک زاغآ  اددجم  ار  دوخ  ياه  شالت  ردص  ینب  .درک  شکورف  گنج  تاباهتلا  هکنیا  زا  سپ  .دوب  تردـق  راتخاس  يزاس  هچراپکی 
فادـها رد  هکنیا  يارب  ردـص  ینب  .تخیگنارب  ار  نارگید  شنکاو  هک  دز  یلاـمعا  هب  تسد  دوـخ  یـسایس  تیعقوـم  ءاـقترا  يارب  وا 

يارب ات  دـش  ثعاب  رما ، نیمه  دریگ و  راک  هب  ار  روشک  یماـظن  ناوت  زا  يدودـحم  شخب  اـهنت  دوب  روبجم  دوش  زوریپ  دوخ  یـسایس 
الماک یلاغـشا  قطانم  رد  نمـشد  زونه  هک  یلاح  رد  .دـنک  داـجیا  یمدرم  ياـهورین  روضح  يارب  یتیدودـحم  يزاـسدازآ  تاـیلمع 

اب ردص  ینب  دش  ببس  دوجوم  ياه  یتساک  دیامن ، لحمضم  ار  نمـشد  ناوت  تسناوت  یم  یماظن  ياه  تایلمع  دوب و  هتفاین  رارقتـسا 
3 رهم ،  23  ) تایلمع راهچ  يارجا  زا  سپ  یبالقنا  یمدرم و  ياهورین  نتفرگ  هدیدان  شترا و  ياهورین  ناوت  یماظن و  رکفت  هب  ءاکتا 

شیادـیپ تاناکما و  نامز و  نتفر  تسد  زا  هب  اه  یماکان  زا  يدـیماان  .دوش (1)  هجاوم  تسکش  اب  يد 1359 ) يد و 20   16 نابآ ،
: درک رظن  راهظا  احیرص  تیعضو  نیا  ساسا  رب  ردص  ینب  .دش  رجنم  یماظن  يزوریپ  هب  ندیسر  زا  يدیماان  سأی و  هیحور 

 . (2) .میشاب » لح  هار  لابند  یسایس  رظن  زا  دیاب  ام  درادن و  یماظن  راک  هار  گنج  نیا  »

رایـسب بقاوع  یـسایس  لـئاسم  اـب  نآ  یگتـسویپ  حلـص و  گـنج و  زا  يو  فادـها  ردـص و  ینب  تارکفت  یـسایس و  ياـه  شیارگ 
دوب یسایس  ياهرظن  فالتخا  دنمک  رد  ادتبا  نامه  زا  گنج  هب  نداد  نایاپ  طیارش  حلص و  عوضوم  الثم ، .تشاد  لابند  هب  یبولطمان 

تاظحالم ریاس  زا  ادـج  داد و  یـسایس  تاشقانم  هب  ار  دوخ  ياج  نآ  همتاـخ ي  يارب  لـح  هار  نتفاـی  گـنج و  عوضوم  رب  زکرمت  و 
گنج هکنیا  هب  رظن  .درک  هدیچیپ  رایـسب  ار  نتفای  لح  هار  هرکاذم و  ناکما  روشک  لخاد  رد  یـسایس  تاشقانم  یللملا ، نیب  یماظن و 

اه ههبج  رد  يزوریپ  بسک  زا  ردص  ینب  هکنآ  زا  سپ  اذل  دوب  هتفرگ  رارق  تردق  گنج  یعون  یسایس و  ضراعت  ریـسم  رد  قارع  اب 
رد ینارنخـس  اب  دیدج ، تیعـضو  زا  یـصالخ  يارب  دش  فیعـض  يو  یـسایس  عضاوم  تفرگ و  رارق  داقتنا  ضرعم  رد  دـش و  دـیماان 

ار یلخاد  نارحب  قدصم  رتکد  توف  درگلاس  تبسانم  هب  دنفسا 1359 ، رد 14  نارهت  هاگشناد 

62 ص :

ص 7. ، 1377  / 3  / 3 ناهیک ، همانزور  اب  هبحاصم  هاپس ،) لک  هدنامرف   ) يوفص ییحی  دیس  . 157 - 1
.نامه . 158 - 2
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ریاس نیقفانم و  ییادـف ، ياه  کـیرچ  زا  یـشخب  اـه ، تسیئوئاـم  دـننام  پچ  ياـه  شیارگ  اـب  ار  يدـیدج  ههبج ي  درک و  دـیدشت 
هدـیدپ هک  گنج  یط  رد  دـیدج  ياه  شیارگ  شیادـیپ  هب  ناریا  بالقنا  ياه  هشیر  باتک  رد  .درک (1)  یهدـنامزاس  اه  کهورگ 

: تسا هدش  هراشا  هدوب  مهم  يا 

هضراع هک  یماگنه  تسرد  رذآ 1359 ،) نابآ و   ) ربماسد 1980 رد  ربماون و  لیاوا  زا  تلود  دض  ياه  شروش  تارهاظت و  شیازفا  »
 . (2) .تسا » یهجوت  لباق  هدیدپ ي  درک ، یم  دحتم  تشاد  ناریا  نیمزرس  زا  عافد  رد  ار  مدرم  يوحن  هب  گنج  ي 

گنج : » هک دـنک  یم  ینیب  شیپ  ردـص  ینب  تیعقوم  تردـق و  هنزاوم ي  رییغت  لامتحا  اـب  رگید  ياـج  رد  روکذـم  باـتک  هدنـسیون 
 . (3) .تسا » ریذپ  ناکما  اتدوک  کی  عوقو  ای  یلخاد 

زا سپ  كرت و  هسنارف  دـصقم  هب  ناهفـصا  هاـگدورف  زا  ار  ناریا  لاس 1359  ناتـسمز  رد  يوجر  دوعـسم  دیدج  دنور  بوچراچ  رد 
« هناحلسم گنج   » درک و رازگرب  هسلج  نیقفانم )  ) قلخ نیدهاجم  نامزاس  يزکرم  رداک  اب  هدربمان  .درک  تعجارم  روشک  هب  هام  کی 

لیلد هب  ینابایخ  یـسوم  اهنت  دندش و  دـعاقتم  اضعا  ماجنارـس  ثحب  هسلج  هس  زا  سپ  یلو  دـشن  هتفریذـپ  ادـتبا  هک  درک  داهنـشیپ  ار 
: دـنتفگ خـساپ  رد  ماما  .درک  تاقالم  تساوخرد  تشون و  همان  ماما  هب  نامزاس  نآ ، زا  سپ  .درک  یم  تفلاخم  راـک  نیا  اـب  طـیارش 
داد و رارق  تسب  نب  رد  ار  نامزاس  ماما  هدـشن ي  ینیب  شیپ  شنکاو  .میآ (4)  یم  امش  تاقالم  هب  مدوخ  نم  راذگب  نیمز  ار  هحلـسا 
زا جورخ  يارب  نامزاس  .دیماجنا  تسکـش  هب  ساسح  زکارم  فرـصت  ماما و  رورت  سپـس  ماما و  لزنم  تمـس  هب  ییامیپهار  هژورپ ي 

: دندومرف ینارنخس  رد  دوب و  نارگن  رایسب  دیدج  تاقافتا  زا  ماما  .درک  یهدنامزاس  ار  يرگید  ریسم  هناحلسم  تکرح  تسب  نب 

نیا هب  تیمها  دـیاش  ام  ياه  نمـشد  میتسه و  مه  یلخاد  ياه  يراـکبارخ  نیا  هب  يـالتبم  میتسه و  گـنج  هب  يـالتبم  يزورما  اـم  »
ام دـنک و  یم  ریذـپ  بیـسآ  نطاـب  زا  ار  اـم  یلخاد ، تاـفالتخا  هکنیا  يارب  یماـظن ، موجه  اـت  دـنهدب  رتـشیب  یلخاد  ياـه  فـالتخا 

 . (5) .میرب » یم  نیب  زا  ار  نامدوخ  نامدوخ ،

63 ص :

ذخأم 103. . 159 - 1
،1375 مود ، پاچ  یمالـسا ، گنهرف  رـشن و  رتفد  یهاوگ ، میحرلادبع  همجرت  ناریا ، بالقنا  ياه  هشیر  يدـک.رآ.یکین ، . 160 - 2

نارهت ص 453 و 454.
ص 354. نامه ، . 161 - 3

.یصاصتخا يوگو  تفگ  ، 78  / 5  / 9 هاپس ،) تاعالطا  هرادا  قباس  لوئسم   ) يرفعج . 162 - 4
.1359  / 10  / 6 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 232 ، دلج 13 ، رون ، هفیحص  . 163 - 5
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باـتک رد  یمـشاه  ياـقآ  .دوزفا  اـه  ینارگن  هـنماد ي  رب  دـیدج  یتاـبث  یب  نارحب و  روـهظ  نـینچمه  شترا و  رد  ردـص  ینب  ذوـفن 
: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  نارحب  زا  روبع  مان  هب  دوخ  تارطاخ 

عومجم زا  .دندرک  فیرعت  ناشدوخ  تاقالم  زا  سلجم  رد  مه  يا  هنماخ  ياقآ  دـنداد و  ماما  اب  ناشتاقالم  زا  یحرـش  یتشهب  ياقآ  »
(1) دنا » هداتفا  هراچ  رکف  هب  دنا و  هدرک  هجوت  شترا  رد  اهنآ  طخ  اه و  لاربیل  رطخ  هب  ماما  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  [ نینچ ] اه شرازگ 

.

: دوب نیا  دیدج  ههبج ي  يریگ  لکش  زا  ماما  طابنتسا 

، دنـشاب یم  اکیرما  اب  هطبار ي  رد  هطـساو  نودب  ای  هطـساو  اب  دنا  هدش  دحتم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  هک  ینانآ  یمامت  زورما  »
ینعی شنارکون  زا  یکی  طسوت  یماظن  هلمح ي  دـید  هکنیا  زا  اکیرما  .دـیامن  هزرابم  گرزب  رطخ  نیا  اب  تیعطاق  اـب  دـیاب  ناریا  تلم 

نیا شیوخ  داحتا  اـب  دـیاب  ناریا  ریلد  مدرم  .دز  یلخاد  تاـفالتخا  دـیدشت  هب  تسد  هراـبود  درک ، رتدـحتم  ار  اـم  مدرم  قارع  تلود 
 . (2) .دنک » یثنخ  لبق  ياه  هشقن  لابند  هب  ار  یناطیش  هشقن 

زا یعیـسو  شخب  هک  یلاح  رد  .دوب  هدرک  ور  هبور  یـساسا  ياه  شلاچ  اب  ار  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  تیدوجوم  دـیدج  تیعـضو 
دیدـشت .دوب  بولطمان  یعـضو  رد  گنج  بالقنا و  زا  سپ  عاـضوا  تلع  هب  يداصتقا (3)  تیعـضو  دوب و  لاغـشا  رد  روشک  كاخ 

: دسیون یم  لاس 1360 ، زاغآ  فیصوت  رد  دوخ  باتک  رد  یمشاه ، ياقآ  .دوب  زیمآ  هرطاخم  رایسب  یسایس  تافالتخا 

64 ص :

زور 23 شرازگ  ص 66 ، ، 1378 بـالقنا ، فراـعم  تاراـشتنا  رتفد  نارهت ، نارحب ، زا  روبع  یناجنـسفر ، یمـشاه  ربـکا  . 164 - 1
نیدرورف 1359.

.1359  / 11  / 22 ینیمخ ، ماما  مایپ  ص 62 ، دلج 14 ، رون ، هفیحص  . 165 - 2
تـسخن رد  داـصتقا  یلاـع  ياروش  هسلج  رد  بش  لوا  : » دـسیون یم  ص 363  نارحب ، زا  روـبع  باـتک  رد  یمـشاه  ياـقآ  . 166 - 3

ياه هار  مروت و  لـماوع  لاس 60 ، لوا  ههام ي  جنپ  رد  دـصرد  دودـح 20  تسالاب ، یلیخ  دوب ، مروت  ثحب  مدرک ، تکرـش  يریزو 
يداصتقا هدنیآ  هب  مدرم  يدامتعا  یب  نییاپ ، حطـس  ياه  قوقح  ندرب  الاب  یناهج ، مروت  هک  دنتفرگ  هجیتن  .دندرک  یـسررب  ار  جالع 

تاغیلبت یناور و  لماوع  یتلود ، یـصوصخ و  شخب  ياه  هتـشر  ندوبن  مولعم  اه ، تیکلام  فیلکت  ندوبن  مولعم  زادنا ، سپ  یمک  و 
یم رد ص 364  ناـبآ  هسلج ي 20  هرابرد ي  ناشیا  .تسا » مروت  لـماوع  زا  گـنج  يداـصتقا و  هرـصاحم  بالقنادـض ، بناـجا و 
جنپ دودح  رد  اهالط  شزرا  تسا و  رالد  درایلیم  ود  دودح  يزرا  هریخذ  هدش  لیکـشت  روشک  يزرا  عضو  هرابرد ي  هسلج  : » دسیون

دودـح.تسا هکـشب  رازه  دـصناپ  دودـح  هنازور  تفن  رودـص  میراد و  تادراو  رالد  دراـیلیم   1 کیدزن 5 /  هام  ره  رـالد ، دراـیلیم 
ياـهروشک هب  میتـفرگ  میمـصت  هسلج  نیا  رد  .دوش  یم  ماـمت  يزرا  هریخذ  يدوزب  دـشاب  نینچ  رگا  .هاـم  رد  رـالد  نوـیلیم  دصـشش 

«. .دوش لرتنک  امیس  ادص.دوش و  یشاحف  هلمح و  رتمک  یجراخ 
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رد ردـص  ینب  يارب  دنفسا 59  مسارم 14  اب  .میدرک  زاغآ  يداصتقا  یتینما و  یماـظن ، یـسایس ، دـیدش  ياـه  نارحب  اـب  ار  لاس 60  »
دوبن یکرحت  اه  ههبج  رد  درک و  هجاوم  لاکشا  اب  ار  تلود  جنشتم و  ار  یـسایس  ياضف  دش و  رتدیدش  اه  فالتخا  نارهت ، هاگـشناد 

هاپس شترا و  نایم  فالتخا  هک  ردص  ینب  ياقآ  راکفا  .دندرک  یم  میکحت  لاغـشا  همادا ي  يارب  ار  دوخ  عضاوم  یقارع ، ياهورین  و 
سیئر سلجم و  نیب  .دوب  هدرب  نوریب  سرتـسد  زا  زا  ار  رگلاغـشا  ندـنار  بقع  يارب  بساـنم  كرحت  ناـکما  دوـب ، هدروآ  دوـجو  هب 

نماد تافالتخا  شتآ  هب  دـندوب  هتفرگ  عضوم  ردـص  ینب  ياقآ  رـس  تشپ  هک  بالقنادـض  ياهورین  دوب و  دـیدش  فالتخا  روهمج ،
بیـسآ زکرم  ناـگدازآ و  تشد  ناـجیابرذآ ، ناتـسچولب ، ناتـسیس و  ناتـسدرک ، رد  صوصخب  اـهزرم  رد  روشک  تینما  .دـندز  یم 

 . (1) .تشاد »

سلجم رد  .دوش  اه  ییورایور  اـه و  يدـنب  فص  هنحـص ي  روشک  لـخاد  دادرخ 1360  رد  ات  دـش  ببـس  دـیدج  تالوحت  همادا ي 
زا يارب  گنج ، ياه  ههبج  رد  یماظن  تایلمع  يارجا  رب  دیکأت  اب  ماما  .دـش  یـسایس » تیافک  بلـس   » ردـص ینب  زا  یمالـسا  ياروش 

: دندرک یم  شالت  یلخاد  یسایس  تاشقانم  نارحب و  ندرب  نیب 

ناتـسود مادص و  تسا  نکمم  هکنیا  يارب  دشاب ، رتدایز  يردق  کی  [ دینک یم  ] دنک یم  هک  ییاه  تفرـشیپ  نیا  هک  دینکب  شـشوک  »
دعب هچنانچ  رگا  امش  .شترا  تسا  هدرک  ادیپ  فعض  رگید  الاح  تسا  هتفر  رانک  هک  یهدنامرف  نیا  هک  اجنآ ، رد  .دننک  غیلبت  مادص 

 . (2) .دنک » غیلبت  مادص  رگید  دناوت  یمن  دوش و  یم  هتسکش  مه  بلطم  نیا  دینکب  ادیپ  يزوریپ  ات  ود  یکی  هعقاو  نیا  زا 

: دسیون یم  یماظن  یسایس -  عاضوا  رد  لوحت  داجیا  هرابرد ي  دنک و  یم  میسرت  ار  يدیماان  سأی و  تیعضو  یمشاه ، ياقآ 

هعجاف 7 يا ، هنماخ  هللا  تیآ  رورت  دادرخ ، هناحلسم 30  عیسو  شروش  میدیسر  نارحب  جوا  هب  وا ، لزع  ردص و  ینب  تیافک  بلس  اب  »
هدنهدرجز تلاسک  بالقنا و  هدننک  جیسب  ياه  هناوتـسا  زا  يدایز  عمج  تداهـش  رورت و  نت ، کی  نت و  ود  داتفه و  تداهـش  ریت و 

 . (3) .دروخ » یم  مشچ  هب  بالقنا  ياهورین  زا  يرایسب  رد  سأی  مئالع  تسا و  نارحب  راثآ  زا  ییاه  هنومن  تما  ماما 

65 ص :

ص 9. ذخأم 117 ، . 167 - 1
.1360  / 3  / 24 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 291 ، دلج 14 ، رون ، هفیحص  . 168 - 2

ص 19. ذخأم 117 ، . 169 - 3
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هتـشون هب  وس  کی  زا  هک  دوب  یتیعـضو  رد  نیا  و.دـش  دراو  راشف  تاـیلمع  يارب  شترا  هب  اـه  ههبج  رد  یماـظن  كرحت  داـجیا  يارب 
تشاد تیاکش  نارسفا  یلغش  تینما  بلس  یمالسا و  نمجنا  بالقنا و  هاگداد  درکلمع  زا  یحالف  ياقآ  یناجنـسفر ، یمـشاه  ياقآ 

، ینیمز يورین  هدـنامرف ي  داژنریهظ ، ياقآ  شدوخ و  نیب  فالتخا  زا  یحالف  ياـقآ  رگید ، فرط  زا  درک (1) و  یم  ییوج  هراـچ  و 
يورین تقو  هدـنامرف ي  روضح  اب  فالتخا  عفر  يارب  عافد  یلاـع  ياروش  رد  هکنآ  دوجو  اـب  .درک (2)  یم  ییوج  هراـچ  تبحص و 

دـننک و لـمع  ههبج  رد  دـش  دـیکأت  اـهنت  دیـسرن و  هجیتن  هب  یلو  دـش  رازگرب  يا  هسلج  كرتشم  داتـس  تقو  سیئر  شترا و  ینیمز 
هب عافد و  یلاـع  ياروش  هسلج ي  رد  اددـجم  .دـنیامن (3)  زاغآ  قارع  یثعب  زواجتم  ياـهورین  بوکرـس  يارب  دوز  یلیخ  ار  یتکرح 

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یمشاه  ياقآ  .دش  ثحب  تایلمع  ماجنا  مدع  تلع  يریگیپ  ماگنه 

هدـنامرف ي داژنریهظ ، ياقآ  دـیوگ  یم  یحالف  راسمیت  مدرک ، تکرـش  كرتشم  داتـس  رد  عافد  یلاـع  ياروش  هسلج  رد  رهظزادـعب  »
زا یـشبح  بوقعی  گنهرـس  زا  يا  همان  دنامب و  ظوفحم  ینونک  عضو  دناد  یم  رتهب  تسین و  شترا  تکرح  هب  دقتعم  ینیمز  يورین 

رکـشل هـس  ود  هـب  جاـتحم  دـناد و  یمن  شترا  جارخا  هـب  رداـق  ینوـنک  عـضو  رد  ار  شترا  هـک  دـناوخ  ینیمز  يورین  داتـس  نارـسفا 
 . (4) .تسین » نآ  داجیا  ناکما  اه  يدوز  نیا  هب  هک  دشاب  یم  سیسأتلادیدج 

تکرش شترا  ینیمز  يورین  ياهرکشل 77،21،16،92،18  ناهدنامرف  ریت 1360 ، خیرات 22  رد  عافد  یلاع  ياروش  يدعب  هسلج  رد 
ياـقآ هسلج  ماـمتا  زا  سپ   (5) .تسا » امرگ  تاـمهم و  دوبمک  مه  ناشرذـع   » .دـش و ثحب  تاـیلمع  هراـبرد ي  اددـجم  دـندرک و 

: دسیون یم  دوخ  تارطاخ  رد  یمشاه 

زا ار  یهاتوک  دـنا ، عیرـس  تکرح  رادـفرط  تخـس  مه  يروکف  یحالف و  نایاقآ  .مینکب  يرکف  دـیاب  دـشن  هدـید  مزال  كرحت  رگا  »
 . (6) .دنک » یم  نشور  ار  تقیقح  هدنیآ ، .دنناد  یم  ینیمز  يورین 

دوب و نمشد  لاغشا  رد  نانچمه  روشک  كاخ  زا  یعیسو  شخب  اریز  دوبن ، یبولطم  تیعضو  رد  شترا  دیسر  یم  رظن  هب  عومجم  رد 
تایلمع راهچ  هکنآ  اب 

66 ص :

.1360  / 5  / 3 ص 215 ، ذخأم 117 ، . 170 - 1
.12  / 4  / 1360 ص 187 ، ذخأم 117 ، . 171 - 2
.1360  / 4  / 15 ص 191 ، ذخأم 117 ، . 172 - 3
.1360  / 4  / 19 ص196 ، ذخأم 117 ، . 173 - 4

.1360  / 4  / 22 ص 198 و199 ، ذخأم 117 ، . 174 - 5
.1360  / 4  / 22 ص 199 ، ذخأم 117 ، . 175 - 6
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لابند هب  يا  هجیتن  هنوگ  چـیه  دوب  هتفرگ  ماـجنا  یلاغـشا  قطاـنم  يزاـسدازآ  فدـه  اـب  شترا و  رد  دوجوم  یماـظن  رکفت  ساـسا  رب 
رب یناور  یحور -  راشف  هب  داتفا و  هرطاخم  هب  شترا  نارسفا  یلغـش  تینما  شترا  رد  يو  ذوفن  هبئاش ي  ردص و  ینب  رارف  اب  .تشادن 

داتس تقو  سیئر  داژنریهظ و  راسمیت  موحرم  شترا  ینیمز  يورین  تقو  هدنامرف  نایم  رظن  فالتخا  نآ ، نمـض  رد  .دش و  رجنم  نانآ 
رد هجیتن ، رد.دـشن  لصف  لح و  مه  عافد  یلاـع  ياروش  هسلج  رد  یتح  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  یحـالف  راـسمیت  دیهـش  شترا  كرتشم 

هدـیا ي رکفت و  هنوگ  چـیه  دوب و  هجاوم  یـساسا  رظن  فالتخا  اب  زین  نآ  یلاع  یهدـنامرف  دوب  یناور  راـشف  تحت  شترا  هک  یلاـح 
.دوب هدوهیب  یماظن  كرحت  راظتنا  تیعضو  نیا  رد  اذل  تشادن  یلاغشا  قطانم  يزاسدازآ  يارب  يدیدج 

شیادـیپ زا  هقطنم  ياهروشک  اکیرما و  اتعیبط ، تسا و  ققحت  لاح  رد  یـشیاسرف  گـنج  فادـها  دیـسر  یم  رظن  هب  نینچ  هجیتن  رد 
ندـمآ راک  يور  اکیرما و  رد  يروهمج  تسایر  تاباختنا  يرازگرب  لیلد  هب  اـه  ییاـکیرما  .دـندوب  دونـشخ  ـالماک  یتیعـضو  نینچ 
طسوت ناتسناغفا  لاغشا  هاش ، طوقس  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  نوچمه  یثداوح  عوقو  زین  ناهاوخ و  يروهمج  ناگیر و 

هب دننک و  لرتنک  دنتسناوت  یمن  ار  عاضوا  گنج ، عورش  دعب  ناریا و  رد  اکیرما  ترافس  ياضعا  يریگ  ناگورگ  يوروش ، ياهورین 
هبناج همه  یتینما  مجاهت  ربارب  رد  یبالقنا ، ناریا  دیدج ، تیعضو  رثا  رب  اریز  دندرک ؛ یم  لابقتـسا  یـشیاسرف  گنج  زا  لیلد ، نیمه 

هنزاوم ي زا  هک  زین  قارع  درک و  یم  مرن  هجنپ  تسد و  یسایس  یتینما و  یماظن -  تالکشم  اب  نیمزرس ، نداد  تسد  زا  یماظن و  ي 
.دوب هدش  راتفرگ  ناریا  ربارب  رد  هقطنم  رد  یبلط  هعسوت  تسایس  اب  دوب  هدش  اهر  نیشیپ  یماظن 

هدـش ي لرتـنک  دودـحم و  گـنج  زا  دـندوب  نارگن  قارع  تردـق  نینچمه  یمالـسا و  بـالقنا  ریثأـت  زا  هک  زین  هـقطنم  ياـهروشک 
رد یبالقنا  ناریا  يژرنا  دوب و  هدش  هتـسکش  مهرد  زکرمتم و  ناریا  نیمزرـس  رد  قارع  تردق  اریز  دـندرک ؛ یم  لابقتـسا  یـشیاسرف 

دوخ هلاقم ي  رد  سیئرلا » ضایر   » .دوب زکرمتم  اهر و  قارع  زواجت  ربارب 
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: دسیون یم  قارع  ناریا و  هب  هقطنم  ياهروشک  شرگن  هرابرد ي 

هک یناریا  ییارگ  یلم  هنابلط  هعسوت  تیهام  یمالـسا و  ییارگداینب  تارطخ  زا  ینارگن  لاس 1980 ، رد  قارع  ناریا و  گنج  زاـغآ  »
ار سراف )  ) یبرع جـیلخ  ياهروشک  هک  يرطخ  نیرت  يروف  اما  .دروآ  دـیدپ  سراف  جـیلخ  ياـهروشک  رد  دـش  یم  هدـهاشم  قفا  رد 

....دوـب سراـف  جـیلخ  رب  حـتاف  فرط  نتفاـی  هطلـس  نآ  بقاـعتم  ناریا و  اـی  قارع  لـماک  عیرـس و  يزوریپ  ناـکما  درک ، یم  دـیدهت 
یبرع جـیلخ  ياهروشک  گنج ، رد  ناریا  يزوریپ  هک  تشاد  دوجو  میب  نیا  .دوب  رت  كانتـشحو  مه  نیا  زا  ناریا  يزوریپ  ياـمنرود 

 . (1) .دنک » ور  هبور  اهنآ  رب  ناریا  یسایس  طیارش  لیمحت  اب  ار  سراف ) )

یناوتان ناریا و  یلخاد  عاضوا  دـندوب و  یماظن  تامادـقا  لابند  هب  یـشیاسرف  گنج  زا  نتفرگ  هجیتن  عاضوا و  رییغت  يارب  اـه  یقارع 
هب نآ  ندـش  ینالوط  گنج و  همادا ي  اب  ناریا  هک  دـندرک  یم  یباـیزرا  نینچ  دوب و  اـه  یقارع  يراودـیما  أـشنم  روشک  نیا  یماـظن 

یـسایس يداصتقا و  یعامتجا ، عاضوا  رد  دوش و  یم  رت  هدـیچیپ  تلم  اب  تموکح  هطبار ي  دور و  یم  رتشیب  یناریو  یبارخ و  يوس 
 . .دبای (2) یم  رتشیب  یگریت  ناریا  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  طباور  دهد و  یم  يور  جرم  جره و 

ياه تسکـش  دیازفیب و  دوخ  تامادقا  رب  تسا  ریزگان  قارع  تلود  دنیاین  لقعرـس  نارهت  ماکح  هچنانچ  : » دندرک دـیدهت  اه  یقارع 
اه تیموق  قوقح  زا  دـندرک و  هلخادـم  اددـجم  ناریا  یلخاد  روـما  رد  اـه  یقارع   (3) .دروآ » دراو  نارهت  مـیژر  رب  ار  يرت  تــخس 

: دیوگ یم  یناتک  تمصع  هک  نانچ  دنتفگ :

ار نیا  مییوگب  اهنآ  هب  میتسین  رداق  ام  دنتـسه  ناشدوخ  تلود  داجیا  ناهاوخ  ناریا ، رگید  ياـه  تیلقا  دـننامه  مدرم  ناتـسزوخ  رد  »
 . (4) .دنهاوخن »

: دیوگ یم  دندوب  گنج  ياه  ههبج  مزاع  هک  قارع  شترا  ياهورین  عمج  رد  زین  مادص 

فیرش یعقاو و  ناتـسرپ  نطو  همه ي  اه و  چولب  اهدرک ، هژیوب  ناریا  ياه  تیلقا  ریاس  زین  ]و  ناتـسزوخ ] ناتـسبرع برع  مدرم  هب  ام  »
ام ...دنوش  دنم  هرهب  شیوخ  یموق  یلم و  قوقح  زا  دنناوتب  ات  میروآ  دوجو  هب  اهنآ  اب  یمکحم  طباور  میا  هدامآ  هک  مینک  یم  مالعا 

 . (5) .مینکب » دشاب ، اهنآ  زاین  دروم  هک  یحالس  هلمج  زا  یکمک  هنوگ  ره  اهنآ  هب  میا  هدامآ 

68 ص :

یلم  » هلاقم ص 87 ، رهم 1366 ، سراف ، جیلخ  نارحب  یلیمحت و  گنج  یسررب  همان  هژیو  هاپس  لک  داتـس  یـسایس  تنواعم  . 176 - 1
.1365  / 8  / 19 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  همجرت  سراف » جیلخ  یبرع و  ییارگ 
.1360  / 10  / 16 ریهامجلا ، توص  مادص ، ینارنخس  ص 165 ، ذخأم 36 ، . 177 - 2

.1360  / 2  / 21 ریهامجلا ، توص  ص 85 و 86 ، ذخأم 36 ، . 178 - 3
.1359  / 10  / 8 فارگلت ، یلید  ص 70 ، ذخأم 61 ، . 179 - 4

.1359  / 12 نیسح 23 /  مادص  ص 595 ، ذخأم 30 ، . 180 - 5
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( ماما  ) تموکح هب  ناریا ، رد  تردق  رـس  رب  شکمـشک  هک  دنرواب  نیا  رب  قارع  هبتر  یلاع  تاماقم  زا  يرایـسب  دسیون  یم  نمزدرک 
تایرـشن زا  یکی  .درک (1)  دـهاوخ  طوقـس  ناریا  تلود  لاس 1360  زییاپ  ات  دـسر و  یمارف  حلـص  ناـمز  دـهد و  یم  ناـیاپ  ینیمخ 

: دسیون یم  مایا  نیمه  رد  اکیرما 

نافلاخم هورگ  ياه  يراذگ  بمب  اب  ینونک  میژر  يربهر  دیآ و  یم  رظن  هب  کیدزن  رایـسب  یهاگ  ینیمخ  تموکح  نارـس  طوقـس  »
 . (2) .تسا » دشر  لاح  رد  تعرسب  مایق  یشکرس و  .تسا  هدش  فیعض  رایسب 

: تشون نیدرورف 1360  رد  یقارع  تاماقم  زا  لقن  هب  سبقلا  یتیوک  همانزور ي  تیعضو  نیمه  هیاپ ي  رب 

مالعا تفن ، ياه  هاچ  لاغـشا  ناتـسزوخ و  ندرک  دازآ  نآ  زا  فدـه  دـنک و  ناتـسزوخ  هب  يا  هدرتسگ  هلمح ي  دراد  دـصق  قارع  »
میقتـسم تراظن  زا  گنج  زا  دـعب  یتح  دراد  رظن  رد  مادـقا  نیا  اب  الامتحا  قارع  .دشاب (3)  یم  تقوم  تموکح  لیکشت  لالقتـسا و 

 . (4) .دنک » يریگولج  هدش  لاغشا  ناتسزوخ  رب  ناریا 

.تسا هدوب  حرط  نیا  يریگیپ  هدـننک ي  نایب  ناریا  یـضرا  تیمامت  هب  یگقالع  یب  رب  ینبم  یقارع  تامادـقا  ریاس  مادـص و  ناـنخس 
: دیوگ یم  هام 1360  يد  رد  يا  هبحاصم  رد  مساج  فیطل  هک  نانچ 

دننک مالعا  ار  یتلود  نینچ  دوجو  دـنهاوخب  ناـنآ  هچناـنچ  دـناد و  یم  نیمزرـس  نیا  بارعا  ملـسم  قح  ار  [ ناتـسزوخ ] تلود قارع  »
 . (5) .درک » دهاوخ  کمک  شمدرم  هب  نآ  ققحت  يارب  قارع 

: دیوگ یم  هام 1359  يد  رد  ابنالا  یتیوک  همانزور ي  اب  هبحاصم  رد  زین  مادص 

رد دوـخ  ناردارب  زا  اـم  .دوـش  هداد  يراـتخمدوخ  عاوـنا  زا  یعوـن  هب  دـیاب  اـهنآ  هب  هـک  دراد  دوـجو  فـلتخم  تـیلم  جـنپ  ناریا  رد  »
 . (6) .دراد » لماک  تقباطم  ام  تاداقتعا  اه و  تسایس  اب  رما  نیا  .مینک  یم  عافد  ناتسزوخ 

: دیوگ یم  قارع و  ناریا و  يارب  یشیاسرف  گنج  دنیآرف  هب  دنک  یم  هراشا  يرگید  ياج  رد  نینچمه  مادص 

هچراپکی ام  هراپ و  هراپ  اهنآ  .دنهدب  همادا  گنج  هب  ناریا  ماکح  دیراذگب  لاح  »

69 ص :

ص 134 و 135. ذخأم 58 ، . 181 - 1
ذخأم 86. . 182 - 2

ص 102. ذخأم 35 ، . 183 - 3
.354 اسر ، یگنهرف  هسسؤم  یعاجش ، رهچونم  رتکد  همجرت  ناریا ، بالقنا  نورد  لپمتسا ، يد -  ياج  . 184 - 4

ص 595. ذخأم 30 ، . 185 - 5
.1359  / 10 هبحاصم 29 /  ذخأم 30  . 186 - 6
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 . (1) .میا » هدرک  مالعا  شیپ  اه  تدم  زا  هک  ام  يژتارتسا  تسا  نیا  میرادن و  يا  هقالع  ناریا  یضرا  تیمامت  هب  ام  .میوش 

هبرـض ي نتخاس  دراو  لابند  هب  یـشیاسرف ، گنج  زا  تفر  نورب  يارب  اه  یقارع  هک  دوب  انعم  نیا  هدننک  نایب  نئارق  دـهاوش و  یخرب 
ماظن یـسایس  تاـیح  هب  ندیـشخب  همتاـخ  فدـه  اـب  روشک و  لـخاد  رد  یتاـبث  یب  دـیدشت  اـب  هارمه  گـنج ، هب  نداد  ناـیاپ  رخآ و 

رد یتینما  یماظن و  یعاـمتجا -  یـسایس -  ظاـحل  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یتیعـضو  نینچ  رد  .دـندوب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
یتابث یب  لـضعم  رب  یـضرا  تیماـمت  ظـفح  ماـظن و  تیدوجوم  موادـت  نیمـضت  يارب  دـیاب  تشاد و  رارق  يزیمآ  هرطاـخم  تیعـضو 

.درک یم  هبلغ  رگلاغشا  ياهورین  روضح  یسایس و 

لوحت زاغآ 

هداد رارق  زیمآ  هرطاخم  ياه  شلاچ  ربارب  رد  ار  یمالـسا  يروهمج  یماظن ، یـسایس و  هصرع ي  ود  رد  یـشیاسرف  گنج  ياهدـمایپ 
یـسایس و تاشقانم  دیدشت  قارع و  ددجم  هلمح  رطخ  گنج و  ياه  ههبج  رد  یماظن  تسب  نب  ریثأت  یگتـسویپ  مه  هب  لماعت و  .دوب 
اب هچنآ  عقاو ، رد  .درک  یم  دیدهت  ار  روشک  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  یـسایس ، تابث  اهرهـش  لخاد  رد  یماظن  يریگرد  ماجنارس 
ایآ هک  دوب  حرطم  شسرپ  نیا  یتیعـضو  نینچ  رد  .دوب  ققحت  لاح  رد  یـشیاسرف  گنج  موادت  اب  دشن  لصاح  ناریا  هب  قارع  مجاهت 

ریـسم رد  هکنیا  ای  دهد  همادا  دوخ  تایح  اقب و  هب  دنک و  هبلغ  یـسایس  یتابث  یب  یماظن و  تسب  نب  رب  دـناوت  یم  یمالـسا  يروهمج 
؟ دیشاپ دهاوخورف  دیدج  تالوحت 

یلو دش  رجنم  قارع  زواجت  اب  هبلغ  يارب  قافو  ماجسنا و  هب  گنج  دوب  یسایس  تاشقانم  ریگرد  اقیمع  روشک  هک  ینامز  نیا  زا  شیپ 
رب هکلب  دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  هیلوا ي  شخب  تدحو  تاریثأت  گنج  اهنت  هن  هک  دش  ببـس  یلاغـشا ، قطانم  يزاسدازآ  رد  یماکان 
ات دندرک  يرایسب  شالت  دنتسناد و  روشک  یلصا  هلئسم  ار  گنج  تیعـضو  نیا  رد  ماما  .دوزفا  یـسایس  تاشقانم  قیمعت  یگدیچیپ و 

طقف المع  تشادن و  ینادنچ  ریثأت  اما  .دننارب  هیشاح  هب  ار  یسایس  تافالتخا 

70 ص :
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لوحت و داجیا  يارب  هار  ود  اهنت  دیـسر  یم  رظن  هب  نیاربانب  .درک  یم  راهم  لرتنک و  يا  هزادنا  ات  ار  بالقنا  ماما و  هب  رادافو  ياهورین 
تیریدم و يوگلا   » ساسا رب  ای  درک  نوگرگد  ار  یـسایس  تیعـضو  دـیاب  گنج » رد  لوحت   » اب ای  تشاد : دوجو  تسب  نب  زا  جورخ 

.داد رارق  ریثأت  تحت  نوگرگد و  ار  گنج  دنور  روشک ، یسایس  هنحص ي  رد  رییغت  اب  دیاب  عطاق » يربهر 

تلاح رییغت  دیدج  ياهدادخر  اب  مزر  نادیم  هک  دش  دهاوخ  جراخ  دوکر  تیعضو  زا  یماگنه  گنج  هک  تسا  دقتعم  ستیوزوالک 
گنج روتوم  یتقو  هک  لکـش  نیدب  .تسا  مزر  نادـیم  رد  تلاح  رییغت  گنج  تالوحت  روتوم  کیمانید و  رگید ، ترابع  هب  .دـهدب 
دوکر نارود  دیآ و  یم  دوجو  هب  كرحت  زین  یسایس  حطـس  رد  لخاد و  رد  اجیردت  گنج  یـسایس  تیهام  هب  هجوت  اب  دنک  تکرح 

نتفریذپ ضرف  اب  درک و  دهاوخ  رییغت  زین  یـسایس  تیعـضو  یماظن ، هنزاوم ي  دنور  نیا  دیدشت  اب  نینچمه  .دیـسر  دـهاوخ  نایاپ  هب 
؟ درک داجیا  رییغت  یماظن  ياه  تایلمع  يارجا  اب  مزر و  نادیم  رد  ناوت  یم  هنوگچ  هیرظن  نیا 

هب ناوت  یم  عبانم  هیلک ي  جیـسب  یلم و  تدـحو  قافو و  اب  اـهنت  تسا و  یـسایس  ماجـسنا  بجوم  گـنج  رگید ، هیرظن ي  ساـسا  رب 
دماجنا و یم  یعامتجا  یشاپورف  هب  نمشد  اب  هلباقم  رد  یناوتان  زا  لصاح  ییارگاو  تروص ، نیا  ریغ  رد  .داد  خساپ  یجراخ  مجاهت 

ترورض رب  عطاق » يربهر  تیریدم و   » رب یکتم  دیاب  ماجسنا  يارب  .دنک  یم  شودخم  ار  روشک  تیمامت  لالقتسا و  یـسایس و  تابث 
هنحـص و رد  مدرم  روضح  اب  درک و  مجـسنم  ار  یـسایس  راتخاس  دـیکأت و  روشک  كاخ  زا  زواجتم  ياـهورین  ندـنار  نوریب  هلباـقم و 

ماجـسنا ثعاب  گنج  هتـشذگ  رد  هک  هنوگنامه  .درک  روبجم  یلاغـشا  قطانم  زا  رارف  هب  مدـهنم و  ار  رگلاغـشا  نمـشد  عباـنم ، جیـسب 
؟ تفای تسد  یسایس  قافو  ماجسنا و  نآ  هب  هرابود  دش  یم  هنوگچ  دوب  هدش  یسایس 

گنج یتقو  هک  انعم  نیدـب  .دـیماجنا  یماظن  هصرع ي  رد  لوحت  هب  دـیدج  يژتارتسا  رکفت و  شیادـیپ و  تفگ : ناوت  یم  لامجا  هب 
هب دیسرن و  هجیتن  هب  کیسالک 

71 ص :
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ههبج لیدبت و  همصاخم  هب  تاشقانم  یتقو  زین ، یسایس  هصرع ي  رد  .دش  زاب  دیدج  ریـسم  يارب  هار  دش (1)  یهتنم  یماظن  تسب  نب 
لحم رهـش  ياهنابایخ  دـش و  لاعف  ییاـهن  تشونرـس  نییعت  فدـه  اـب  یجراـخ  تیاـمح  یگنهاـمه و  اـب  لـخاد  رد  بالقنادـض  ي 
روشک یسایس  هنحـص ي  هب  نآ  لح  يارب  تیعطاق  اب  يربهر  دیدرگ  ببـس  تیعـضو  نیا  زا  لصاح  تارطاخم  دش  یماظن  يریگرد 

.دوش دراو 

هک دش  یم  لصاح  هجیتن  نیا  دیاب  ادتبا  هک  انعم  نیدب  تفای  نیوکت  یماظن  دـیدج  رکفت  هشیدـنا و  اب  یماظن  تالوحت  زاغآ  هطقن ي 
ینب یهدـنامرف  هب  هناگراهچ  ياه  تایلمع  تسکـش  اب  رما  نیا  تسین ، لح  لباق  روشک  یماـظن  لاغـشا  لـضعم  کیـسالک  رکفت  اـب 

رکفت و نیا  اب  هک  دندیسر  رواب  نیا  هب  زین  اه  یقارع  یتح  مدرم و  ردص ، ینب  کیسالک و  ياهورین  هک  نانچ  .دش (2)  لصاح  ردص 
یم رییغت  نمـشد  يریذـپان  تسکـش  رب  ینبم  تاروصت  تینهذ و  دـیاب  هلئـسم ، نیا  زا  رتمهم  .دیـسر  يزوریپ  هب  ناوت  یمن  اـه  شور 

ققحم ار  موهفم  نیا  لاس 1359 ، ینایاپ  ياه  هاـم  رد  دودحم (3)  ياه  تایلمع  يارجا  یحارط و  .دـش  یم  هتـسکش  مهرد  تفای و 
نآ رییغت  ههبج و  هب  دورو  ودـب  رد  نمـشد  زا  دوخ  تشادرب  هرابرد ي  هللاراـث  رکشل 41  نیشیپ  هدنامرف ي  ینامیلس  رادرـس  .تخاس 

: دیوگ یم 

میدش قفوم  میداد  ماجنا  هک  يا  هلمح  نیلوا  رد  اما  متسناد ، یم  يراک  ره  ماجنا  هب  رداق  ار  نمشد  ههبج ، هب  دورو  لوا  ياهزور  رد  »
روصت دش  ثعاب  رما  نیا  هک  مینک  دراو  اهنآ  رب  زین  یتافلت  مینارب و  بقع  هب  هیدیمح  ات  درگنسوس  هداج  رانک  زا  ار  نمـشد  ياهورین 
.میدـش یم  اه  یقارع  عضاوم  دراو  اه  بش  هلمح ، نیا  زا  سپ  هک  دـیآ  یم  مدای  .دورب  نیب  زا  متـشاد  منهذ  رد  نمـشد  زا  هک  یطلغ 

یقارع زیرکاخ  هب  ار  دوخ  تلکیس  روتوم  اب  عقاوم  یخرب  یتح  وا  دیسر ، تداهـش  هب  ادعب  هک  کیرچ ، نسحم  مان  هب  متـشاد  یتسود 
 . (4) .دناسر » یم  اه 

72 ص :

لاس : » دیوگ یم  يا  هبحاصم  رد  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  ریبد  هاپس و  لک  نیـشیپ  هدنامرف ي  ییاضر  نسحم  رتکد  . 188 - 1
نآ رد  یلوحت  کی  نودـب  روشک  یماظن  تیعـضو  هکنیا  یکی  تشاد ؛ نشور  هجیتن  ود  ام  يارب  هک  دـش  مامت  یلاح  رد  گـنج  لوا 

اه و هدیا  همه  لاس  کی  لوط  رد  شناتسود  ردص و  ینب  ياقآ  دش  تباث  ...دشاب و  تلم  يارب  يدرواتسد  کی  ياراد  تسناوت  یمن 
تـسکش اب  دـندرک  هک  يدایز  تالمح.درادـن  ناریا  تلم  يارب  کیـسالک  گنج  زا  يا  هجیتن  چـیه  دـندرک  لمع  هک  ار  ناـشحرط 

(. ناتسمز 1377 لوا  هکبش  شتآ ، هداجس  ینویزیولت  همانرب  « ) ...دش هجاوم 
ذخأم 103. . 189 - 2

.نامه . 190 - 3
ذخأم 94 ص 162 و 163. . 191 - 4
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ياه تایلمع  دادرخ 1360  ات  دنفـسا  لصافدح  رد  نآ  تازاوم  هب  دوب  هدش  دیدشت  دنفسا 1359  زا  یـسایس  تاشقانم  هک  یلاح  رد 
ینیمخ  » تایلمع يارجا  اب  دودحم  ياه  تایلمع  لماکت  هطقن  دادرخ 1360  هام  ینایاپ  ههد  وس  کی  زا  .تفای  یم  شرتسگ  دودحم 

دوب هدش  لیدبت  یماظن  يریگرد  هب  هک  یـسایس  تاشقانم  رگید ، يوس  زا  دوب و  نیوخراد  هقطنم  رد  هاپـس  تمه  اب  اوق » لک  هدنامرف 
زا ردـص  ینب  لزع  یـسایس و  عاضوا  هب  خـساپ  نیوخراد  تایلمع  عقاو ، رد  .دوب  رثؤم  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  تشونرـس  نییعت  رد 

نالک و حطـس  رد  یلو  دوب  شخب  هیحور  الماک  ناگدنمزر  يارب  تایلمع  نیا  هکنیا  اب  .دوب  ینیمخ  ماما  نامرف  اب  اوق  لک  یهدنامرف 
: دسیون یم  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  تایلمع  نیا  هرابرد ي  یمشاه  ياقآ  .دوب  ریثأت  یب  یسایس  یماظن و  لئاسم  رد 

ياـهورین یمجاـهت  تاـیلمع  ددرگ و  یم  زاـغآ  نیوـخراد  شخب  ماـهلا  یلو  کـچوک  تاـیلمع  اـب  یبوـلطم  كرحت  هناتخبـشوخ ، »
 . (1) .دهد » یم  همادا  ار  دوخ  یلماکت  دنور  نایثعب  ندنار  بقع  يارب  هدنمزر ،

بزح رقم  راجفنا  دننام  يزیگنارثأت  ثداوح  عوقو  و  دادرم 1360 ، ریت و  ياه  هام  رد  اهرهش  لخاد  رد  یماظن  ياه  يریگرد  دیدشت 
ار يا  هدننک  نارگن  تیعضو  روشک ، یسایس  ياهرداک  زا  نت  زا 72  شیب  یتشهب و  دیهش  تداهش  ریت و  متفه  رد  یمالسا  يروهمج 

هتشذگ زا  رتشیب  تایلمع  ماجنا  ترورـض  رب  گنج  ياه  ههبج  رب  نآ  ریثأت  زا  يریگولج  نآ و  راهم  لرتنک و  يارب  دروآ و  دوجو  هب 
تایلمع ماجنا  رب  زین  عافد  یلاـع  ياروش  تینما و  ياروش  ماـما و  یتینما  تاـظحالم  ياـنبم  رب  بوچراـچ و  نیمه  رد  دـش و  دـیکأت 

باتک رد  یمـشاه  ياقآ  درک  یم  هیالگ  دـیدج  ياضف  زا  ردـص  ینب  فذـح  زا  سپ  شترا  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دـندرک  دـیکأت  رتشیب 
: دسیون یم  دوخ  تارطاخ 

ماغیپ ماما  هب  اقآ  دمحا  طسوت  میدرک  ذاختا  یتامیمصت  مدرک و  حرطم  ار  شترا  ياه  هلگ  مدرک و  تکرش  تینما  ياروش  رد  رصع  »
 . (2) .دندرک » تقفاوم  رتشیب  نانیمطا  يارب  شترا ، رد  یتارییغت  اب  ماما  .میتساوخ  رظن  ماما  زا  میداد و 

73 ص :

ص 78. ذخأم 117 ، . 192 - 1
.1360  / 5 شرازگ 9 /  ص 223 ، نامه ، . 193 - 2
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دادرم 1360 خـیرات 12  رد  عاـفد  یلاـع  ياروـش  هسلج  رد  شترا  یهدـنامرف  رداـک  رد  رییغت  يارب  اـه و  شـالت  نیمه  هـمادا ي  رد 
: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یمشاه  ياقآ  دش  ثحب  شترا  یهدنامرف  رداک  رد  رییغت  اه و  ههبج  تیعضو 

ار برغ  یهدنامرف  داهنـشیپ  .تسا  دکار  هک  دنداد  ار  اه  ههبج  شرازگ  مدرک  تکرـش  عافد  یلاع  ياروش  رد  رهظزادـعب  تعاس 5  »
 . (1) .دماین » شوخ  ار  نایماظن  هک  میدومن  يزاریش  گنهرس  ياقآ  يارب 

دایـص گنهرـس  باصتنا  یحالف و  پیترـس  تداهـش  زا  سپ  هژیوب  .دش  ماجنا  رییغت  شترا  یهدنامرف  رداک  رد  جـیردتب  اهدـعب  هتبلا 
گنهرس هیحور ي  هب  هجوت  اب  دنتفای (2) و  اقترا  دندش و  بوصنم  یهدنامرف  هب  ناوج  نایماظن  ینیمز ، يورین  یهدنامرف  هب  يزاریش 

نمض .دش  مهارف  هاپـس  شترا و  یگنهامه  هنیمز ي  ناتـسدرک ، رد  هاپـس  یمدرم و  ياهورین  اب  يراکمه  هبرجت ي  يزاریـش و  دایص 
بذـج و ناـکما  یماـظن  ياـه  ترورـض  هاپـس و  تیوقت  يارب  روـشک  یماـظن  یـسایس -  راـتخاس  رد  یـسایس  عـناوم  عـفر  اـب  هکنیا 

تـسایر زاـغآ  ییاـجر و  ياـقآ  تداهـش  زا  سپ  ناـنچمه  دـنور  نـیا  .تفاـی  شیازفا  اـه  هـهبج  رد  یمدرم  ياـهورین  یهدـنامزاس 
ياـقآ .تشاد  يداـیز  شقن  هنیمز  نیا  رد  یـسایس  تاـبث  شمارآ و  داـجیا  تشاذـگ و  شیازفا  هب  ور  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  يروهمج 

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یمشاه 

شمارآ و هرود ي  ناـقفانم ، دـصقءوس  زا  یـشان  دـیدش  تهاـقن  مغر  یلع  يروـهمج ، تساـیر  هب  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  باـختنا  اـب  »
یم تسد  هب  ار  عاـفد  اـه و  ههبج  هب  هجوـت  ناـکما  هک  تسا  طیارـش  نیا  رد  مـینک  یم  هـبرجت  ار  لاـس 1360  مود  همین  رد  رارقتـسا 

 . (3) .میروآ »

ار فلتخم  لماوع  شقن  یتابث و  یب  لاغشا و  كانرطخ  هرود ي  نتـشاذگرس  تشپ  یماظن و  لوحت  تلع  ییارماسلا  قیفو  رکـشلرس 
: دسیون یم  دهد و  یم  حیضوت  دوخ  باتک  رد 

يراذـگریثأت تردـق  اـب  شیپ و  زا  شیب  دوب ، هلحرم  نیرت  كاـنرطخ  هک  گـنج  زا  هلحرم  نیا  نتـشاذگرس  تشپ  اـب  ناریا  ناربهر  »
هب ناریا  هعماج  يور  رب  رتشیب 

74 ص :

ص 223. نامه ، . 194 - 1
، دـش بوصنم  ینیمز  يورین  یهدـنامرف  هب  يزاریـش  دایـص  گنهرـس  یتقو  .دوب  ینیمز  يورین  هدـنامرف  داژنریهظ  پیترـس  . 195 - 2

.دش شترا  كرتشم  داتس  سیئر  یحالف  دیهش  ياج  هب  داژنریهظ  پیترس 
.باتک همدقم  ص 11 ، نامه ، . 196 - 3
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هب نتـسویپ  روـظنم  هب  رفن  رازه  اـه  هد  ندروآرد  تکرح  هب  يارب  گرزب  یکرحم  هـک  نـید »  » یناور لـماع  .دـنداد  هـمادا  دوـخ  هار 
، درب الاب  دوب  جیـسب  نارادـساپ و  هاپـس  لماش  هک  ار  یناریا  مظنمان  ياهورین  هیحور ي  درک و  افیا  ار  دوخ  شقن  ناریا  هاپـس  ياهورین 

 . (1) .درک » ادیپ  شرتسگ  ناشنامزاس  اه و  حالس  تفای و  شیازفا  زین  ناشدادعت  هک  نانچمه 

هب رد  یفطع  هطقن ي  نادابآ ، رـصح  نتـسکش  فده  اب  همئالا  نماث  تایلمع  يارجا  یحارط و  دـیدج ، تالوحت  رییغت و  همادا ي  رد 
یماـظن یـسایس -  هصرع ي  رد  رییغت  هب  تسناوت  یم  تاـیلمع  نیا  رد  تسکـش  اـی  يزوریپ  .دوب  دـیدج  نیرتـکد  نتـشاذگ  نومزآ 

.دوش رجنم  یشیاسرف  گنج  دنور  زا  جورخ  روشک و 

نب یسایس و  نارحب  رد  ناریا  ردص  ینب  فذح  زا  سپ  دش  یم  روصت  هک  یعاضوا  رد  همئالا ، نماث  تایلمع  رد  عیرس  اتبسن  يزوریپ 
نایناریا هک  تسا  هدـشن  صخـشم  زونه  :: » دـسیون یم  دوخ  باـتک  رد  نمزدرک  هک  ناـنچ  .دوب (2)  مهم  رایـسب  تسا  یماـظن  تسب 

رد دوجوم  ياه  فاکـش  زا  هدافتـسا  بش و  رد  تایلمع  يارجا  هب  هکنیا  نمـض  رد  يو   (3) دـنتفای »؟ تسد  يزوریپ  نیا  رب  هنوگچ 
تاناکما تیعقوم و  زا  هدافتـسا  يورـشیپ و  رد  اهنآ  یگنهامه  ناریا ، ياهورین  دـیدج  بیکرت  زا  دـنک  یم  هراشا  اـه  یقارع  عضاوم 

 . .درب (4) یم  مان  زین  یبیکرت  ياه  شور  نونف و  زا  دوخ و 

: دیوگ یم  هاپس ، ناهدنامرف  عمج  رد  همئالا ، نماث  تایلمع  لیلحت  هیزجت و  رد  دیشر  یلعمالغ  رادرس 

؛ اهروحم لک  رد  هبناج  همه  هچراپکی و  مجاهت  لوا ، .دش  هتفرگ  رظن  رد  روتکاف  دنچ  تایلمع  نیا  یحارط  رد  یلبق ، تایبرجت  هب  انب  »
ناعذا دیاب  ...رهشمرخ  روحم  زا  هدنبیرف  يدودح  ات  ینابیتشپ  کت  مراهچ : لپود ؛ رد  نمـشد  ندرک  یچیق  موس ، هنابـش ؛ هلمح  مود ،

 . (5) .تشادن » ار  یمجاهت  نینچ  اب  هلباقم  يارب  يا  هدامآ  نامزاس  نمشد  زا  هک  تشاد 

75 ص :

ص 69. ذخأم 48 ، . 197 - 1
تالکشم .درک و  لمع  رتهب  تروص  هب  نئوژ 1981  رد  ردـص  ینب  يراـنکرب  زا  سپ  ناریا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  نمزدرک  . 198 - 2

(. ص 458 و 464 قارع ، ناریا و  گنج  مود : دلج  نردم -  گنج  زا  ییاهسرد   ) .داد شهاک  ار  ناریا  شترا  لخاد  رد  یهدنامرف 
ذخأم 58 ص 146. . 199 - 3

ص 145 و 146. نامه ، . 200 - 4
ص ، 1360  / 7 هسلج 7 /  شرازگ  ناتـسمز 73 ، موس ، لاس  گنج ، خـیرات  همانلـصف  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  . 201 - 5

.43
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یمالسا ماظن  يدمآراک  زراب  نشور و  تمالع  نیلوا  گنج (1)  رد  لمع  راکتبا  يریگ  تسد  هب  همئالا و  نماث  تایلمع  رد  يزوریپ 
هب وکسم  رد  تافرع  رسای  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  هتشون ي  هب  هک  دوب  مادص  مایپ  نآ ، یـسایس  ياهدمایپ  هلمج  زا  .دوب (3) و   (2)

.تسین ینتفریذپ  هک  هتفگ  طرش  دنچ  و  .دورب » نوریب  تعاس  فرظ 48  سب ، شتآ  زا  سپ  تسا  رضاح  مادص  : » درک مالعا  ام  ریفس 
رظن زا  دیـسرن  هجیتن  هب  دـش و  ماجنا  نادابآ  هرـصاحم  نتـسکش  يارب  نیا  زا  شیپ  هک  ییاه  شالت  هب  هجوت  اـب  دـسر  یم  رظن  هب   (4)

.دنداد مایپ  ناریا  هب  تافرع  رسای  قیرط  زا  لیلد ، نیمه  هب  دوب  دیدج  يا  هرود  زاغآ  هلزنم  هب  تایلمع  نیا  رد  يزوریپ  قارع 

دنداد مایپ  يزوریپ  نیا  اب  دـندوب  هدرکن  لاسرا  یمایپ  هنوگ  چـیه  قارع  شترا  تلم و  هب  باطخ  دوب  اه  تدـم  نیا  زا  شیپ  هک  ماـما 
(5) .دیزیر » نوریب  ار  اه  هلافت  نیا  دیزیخ و  اپ  هب  قارع ، تلم  قارع ، شترا  : » دندرک دیکأت  سپس  و  هتسشن »؟ ارچ  قارع  شترا  : » هک

یم دوخ  تارطاخ  رتفد  رد  زین  یمشاه  ياقآ  هک  نانچ  .دمآ  دوجو  هب  اددجم  نادابآ  هرصاحم  نتسکش  اب  يزوریپ  هب  دیما  ياه  هقراب 
یحارط اب  یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  يژتارتسا  تاظحالم ، نیمه  هیاـپ ي  رب   (6) میهدب » همتاخ  گنج  هب  يزوریپ  اب  دـیاب  : » دـسیون

 . .دش (7) نیودت  البرک  تایلمع  هلسلس 

هب ار  ییاضر  نسحم  ياقآ  شترا و  ینیمز  يورین  یهدنامرف  هب  ار  يزاریش  دایص  گنهرـس  ینیمخ  ماما  همئالا  نماث  تایلمع  زا  سپ 
يزیر حرط  میت  ود  لیکـشت  نینچمه  اه و  هنیمز  مامت  رد  هاپـس  شترا و  یگنهامه  هب  رما  نیا  .دندرک  بوصنم  هاپـس  لک  یهدنامرف 

يژتارتسا نیودت  هنیمز  دیماجنا و  یلاغشا  قطانم  يزاسدازآ  ياه  تایلمع  یحارط  يارب  شترا  هاپس و  رد  تایلمع 

76 ص :

ناتسمز 77. لوا ، هکبش  شتآ ،» هداجس   » ینویزیولت همانرب  طبض  ییاضر ، نسحم  . 202 - 1
نیب ياه  نامزاس  هب  تمواـقم  هلمح و  ناـمرف  ياـج  هب  گـنج  نیا  رد  ماـما  رگا  : » دـنک یم  شـسرپ  حرط  یناـحور  رتکد  . 203 - 2
رارق لاؤس  ریز  ام  یمومع  راکفا  ناهذا و  رد  ماظن  نیا  تیعورـشم  ایآ  دـنام  یم  یقاـب  اـم  كاـخ  رد  نمـشد  درک و  یم  هیکت  یللملا 

.دوب تیعورشم  شیازفا  ماظن و  يدمآراک  هدنهد ي  ناشن  شور  نیا  اب  يزاسدازآ  تسا  دقتعم  يو  اذل  و  تفرگ »؟ یمن 
ص ناتسمز 1379 ، هرامش 18 ، دربهار ، همان  لصف  روشک ، هعمج  همئا  يرسارس  ییامهدرگ  رد  ینارنخـس  یناحور ، نسح  . 204 - 3

.15
نابآ 1360. لوا  ص 341 ، ذخأم 117 ، . 205 - 4

.1360  / 7  / 17 ینیمخ ، ماما  تانایب  دلج 15 ص 184  رون ، هفیحص  . 206 - 5
نابآ 1390.  359 ص 15 ، ذخأم 117 ، . 207 - 6

ذخأم 103. . 208 - 7
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هلسلس زا  تایلمع  نیلوا  ناتسب  هقطنم ي  رد  سدقلا » قیرط   » تایلمع هک  نانچ  .دش  مهارف  یلاغشا  قطانم  يزاسدازآ  سپس  دیدج و 
موس هاپس  نایم  دنتفای و  تسد  یللملا  نیب  ياهزرم  هب  بونج  هقطنم ي  رد  نآ  يارجا  اب  ناریا  یماظن  ياوق  هک  دوب  البرک  ياه  حرط 

ياوق مادهنا  يارب  دیدج  يزادنا  مشچ  مهم و  رایـسب  گنج  ياه  ههبج  رد  ییماظن  لوحت  نینچ  .دـش  داجیا  فاکـش  قارع  مراهچ  و 
حلسم ياوق  زا  یمایپ  رد  دنتشاد  دیدج  عاضوا  زا  هک  یکرد  ساسا  رب  ماما  .دوب  یلاغـشا  قطانم  زا  اهنآ  ندنار  نوریب  قارع و  یماظن 

رگید ياهاج  فرط  زا  ار و  ناشدوخ  دننک  مجسنم  هک  دنهدن  تلهم  اهنآ   » هب اه  ههبج  رد  تیلاعف  همادا  اب  دنتـساوخ  یمدرم  ياوق  و 
ناناوج : » دـندومرف ناریا  مدرم  هب  باطخ  نینچمه  ماـما   (1) .دـنهدن » اهنآ  هب  لاجم  دـنناسرب ، کمک  اهنآ  هب  رگید  ياـه  تردـق  و 

 . (2) .دننک » شلح  دوز  ار  هلئسم  نیا  گنج و  نیا  هب  هنابلطواد  دیاب  دننک و  تیلاعف  دیاب  هک  دننک  هجوت  ههبج  تشپ 

يراودیما رب  گنج  ياه  ههبج  رد  يورشیپ  اب  تشاذگ و  رثا  رگیدکی  رب  گنج  ياه  ههبج  رد  روشک و  یسایس  تیعـضو  رد  لوحت 
رجنم لضعم  نیا  لـح  يارب  گـنج  زا  یناـبیتشپ  رد  بلطواد  یمدرم و  ياـهورین  روضح  شیازفا  هب  رما  نیمه  دـش و  یم  هدوزفا  اـه 

، اهنآ یهدنامزاس  بذج و  يارب  هاپـس  نامزاس  شرتسگ  یمدرم و  ياهورین  هدرتسگ  اتبـسن  روضح  هعیلط  نیلوا  هلحرم ، نیا  رد  .دـش 
رب یماظن  ياه  يزوریپ  ریثأت  دـیآ  یمرب  نآ  مان  زا  هک  هنوگنامه  تایلمع  نیا  رگید  یگژیو  .دـش  زاـغآ  سدـقلا  قیرط  تاـیلمع  رد 
رد ناریا  ياهورین  روضح  هب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  دوب و  شرتسگ  هب  ور  دنور  نیا  .دوب و  هنایمرواخ  رد  یماظن  یـسایس -  تالوحت 

.دش رجنم  نانبل  هیروس و  رد  لیئارسا  ياهورین  اب  يریگرد  مدقم  طخ 

نیا رد  دوخ  تارطاخ  رتفد  رد  یمـشاه  ياقآ  .درک  رییغت  زین  یلخاد  نافلاخم  اب  ییورایور  شور  یلخاد ، یـسایس  عاـضوا  تیبثت  اـب 
: دسیون یم  هنیمز 

لوط بش  مینو  هدزای  تعاس  اـت  هک  میتشاد  هسلج  یتاـعالطا  ییارجا و  ییاـضق و  نالوئـسم  اـب  يا  هنماـخ  ياـقآ  رتفد  رد  بش  لوا  »
اب دروخرب  تیفیک  هرابرد ي  ثحب  .دیشک 

77 ص :

.1360  / 9  / 25 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 265  دلج 15 ، رون ، هفیحص  . 209 - 1
.نامه . 210 - 2
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، قلخ ییادف  ياه  کیرچ  راکیپ ، نیدهاجم ،  ) اه تسیرورت  دروم  رد  طقف  لمع  تدـش  دـش  رارق  .دوب  یمالـسا  يروهمج  نافلاخم 
رد رگم  میوشن  ناشـضرعتم  دشاب و  يدازآ  نافلاخم ، ریاس  دروم  رد  .دشاب  تارکمد ) هلموک و  ناملـسم ، قلخ  نایچاتدوک  ناربجنر ،

رارق .دوشن  يرـسدوخ  هک  دـشاب  تشادزاب  نالوئـسم  اه و  تشادزاب  يارب  يا  هطباض  دـننک و  يراکمه  اه  تسیرورت  اب  هک  یتروص 
 . (1) .دنوش » دازآ  دنا ، يدازآ  قحتسم  هک  اهنآ  دوش و  یگدیسر  اه  تشادزاب  هدنورپ  میمصت ، نیا  ساسا  رب  دش 

رویرهش ریت و 8  ثداوح 7  هژیوب  لوا 1360  همین  یتینما  یناور و  یسایس -  ياضف  اجیردت  دوب و  نارحب  زا  روبع  هناشن  میمـصت  نیا 
رد بالقنادـض  یماکان  زا  ساسا  نیمه  رب  زین  ماـما  .دـش (2)  لصاح  قفاوت  یعون  داجیا  نوناق و  يارجا  رد  دـش و  هداهن  رـس  تشپ 

: دنتفگ نخس  ماظن  يزادنارب 

ناشیارب ییالط  خاک  هک  یشخبدیما  ياهایؤر  دندوب و  هدید  نانآ  یجراخ  ياه  هناوتشپ  یلخاد و  نافلاخم  هک  ینیریش  ياه  باوخ  »
زا هک  نالدروک  نیا  .تخیرورف  مالـسا  دـنمورب  ناـناوج  نأـشلا و  میظع  تلم  يـالاو  تمه  اـب  يرگید  زا  سپ  یکی  دوب ، هدومن  اـنب 
یم رتزیچان  هکلب  تابالقنا  ریاس  نوچ  ار  یمالـسا  بالقنا  دننک و  رواب  دنناوت  یمن  ار  یهلا  ياه  هدعو  دوب و  لفاغ  دنوادخ  ترـصن 

هک یلوحت  نامیا و  تردق  مجح  یناسنا و  ياه  شزرا  زا  دنرگن و  یم  یهلا  هدیدپ  نیا  هب  طلغ  تابساحم  يدام و  دید  اب  دنتسناد و 
هطلـس رد  هصالخ  دوخ  يدام  ياه  هدید  اب  ار  اهـشزرا  دنرادن و  يربخ  هدـش  ادـیپ  ناریا  یبالقنا  تلم  رد  رداق  دـنوادخ  تساوخ  هب 

ياه تردق  هبناج  همه  ياه  هئطوت  ناریا و  بالقنا  زا  سپ  ياه  يراتفرگ  راچان  دننک ، یم  متس  ریز  ياه  تلم  فاعـضتسا  ییوج و 
لماوع اب  اکیرما  دش و  دهاوخ  نوگنرس  هام  دنچ  زا  سپ  یمالسا  يروهمج  هک  دوب  هدناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  نانآ  کچوک  گرزب و 
یجراخ ناراوخناهج  لماوع  یلخاد و  ياه  کـهورگ  هک  دوب  هزیگنا  نیا  تسرد  تسـشن و  دـهاوخ  تردـق  هکیرا  رب  دوخ  یلخاد 

 . (3) .تخیگنا » رب  یمالسا  يروهمج  مالسا و  اب  هلباقم  هب  ار  مادص  لثم 

زا سپ  اددجم  همئالا  نماث  تایلمع  زا  سپ  حلص  داهنشیپ  لابند  هب  مادص 

78 ص :

.1360  / 10 تارطاخ 7 /  ص 425 ، ذخأم 117 ، . 211 - 1
.1360  / 10 تارطاخ 9 /  ص 427 ، نامه ، . 212 - 2

.1360  / 11 ینیمخ 22 /  ماما  مایپ  ص 45 ، دلج 16 ، رون ، هفیحص  . 213 - 3
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: دنتفگ يو  خساپ  رد  ماما  .درک  هئارا  ار  ییاهداهنشیپ  سدقلا  قیرط  تایلمع 

انعم نیا  هب  مبلط ، حلص  نم  دیوگ  یم  هدرک و  بصغ  ار  برغ  بونج و  رد  روشک  رساترس  مبلط ، حلص  نم  هک  تسا  یعدم  مادص  »
« .تسا بلط  حلص  مه  لیئارسا 

: دندرک هفاضا  ناشیا 

.وا تنایخ  هب  وا و  مرج  هب  دنک  یگدیسر  دیایب و  یللملا  نیب  یهاگتسد  کی  اجنیا و  زا  نوریب  دورب  مادص  هک  دیوگ  یم  نالا  ناریا  »
 . (1) .دندروآ » همجه  ام  هب  اهنآ  میتشادن ، یگنج  قارع  تلم  اب  قارع ، تلود  اب  ام 

: دندرک دیکأت  دعب  یتدم  اددجم  ماما 

 . (3) .دورب » دیاب  مییوگ  یم  تسه  نامروشک  رد  هک  ار  راکتیانج  ام  تسا (2)  مولعم  اهدعب  الاح و  ات  لوا  زور  زا  نامفرح  ام  »

.دندرک یم  دیکأت  یلاغشا  قطانم  زا  نمشد  ینیـشن  بقع  ترورـض  رب  نانچمه  ماما  دوب  ناریا  دوس  هب  یماظن  تالوحت  هک  یلاح  رد 
نانیمطا ناریا  هک  یلاح  رد  .تسا  یندشراهم  ینونک  دـنور  دـندرک  یم  روصت  اریز  دـنریگب ؛ میمـصت  دنتـسناوت  یمن  اه  یقارع  یلو 

 . .دنهد (4) همادا  ار  گنج  هتشذگ  نوچ  دراذگ  یمن  یقارع  ياهورین  یناوتان  هک  دوب  هتفای 

نایماح قارع و  يارب  نآ  جـیاتن  هخرک و  هناـخدور ي  برغ  هقطنم  رد  نیبملا  حـتف  تاـیلمع  يارجا  يزاـسدازآ ، يژتارتسا  همادا  رد 
هیجوت رد  اه  یقارع  هک  یلیالد  زا  يرایـسب  .تشاد  يا  هدـننک  نییعت  شقن  ناریا  يارب  نینچمه  روشک و  نیا  یللملا  نیب  يا و  هقطنم 
یعون المع  تشادـن و  دوجو  تاـیلمع  نیا  رد  دـندرک  یم  ناـیب  سدـقلا  قیرط  تاـیلمع  همئـالا و  نماـث  تاـیلمع  رد  دوخ  تسکش 
هلحرم نیا  رد  .دوب  زاس  تشونرـس  نآ  جـیاتن  هک  دـمآ ، دوجو  هب  روشک  ود  ياهورین  ناـیم  عیـسو  يا  هقطنم  رد  هدرتسگ  ییوراـیور 

تیاده یهدنامرف و  تردق 

79 ص :

.1360  / 11  / 21 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 40  نامه ، . 214 - 1
: دـندومرف گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  ناریا  طیارـش  هرابرد ي  نیبملا  حـتف  تایلمع  هناتـسآ ي  رد  دـعب و  زور  دـنچ  ماـما  . 215 - 2
هب هک  ییاهررض  ات  دیتسه و  مرجم  امـش  هک  دوشن  مولعم  دیدرک  هک  ییاه  مرج  ات  دیورن و  نوریب  ام  هناخ  زا  ات  هک  دیوگ  یم  ناریا  »

(. ص 76 دلج 16 ، رون  هفیحص  « ) .درادن انعم  حلص  دوشن  ناربج  هب  مکح  دوشن و  ناربج  دیدز  ناریا 
.1360  / 12  / 18 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 68 ، نامه ، . 216 - 3

دلج لاس 1360 ، هعمج  ياه  هبطخ  یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  يراکمه  اب  بـالقنا  فراـعم  رـشن  رتفد  . 217 - 4
.1360  / 11 مود 30 /  هبطخ  ص 587 ، راهب 1376 ، لوا ،
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یم تاـیلمع  نیا  رد  تسکـش  .دـش  هتـشاذگ  نومزآ  هب  یبـیکرت  تاـیلمع  رد  قارع  یعاـفد  تردـق  نازیم  ناریا و  یماـظن  تاـیلمع 
الباقتم دربب و  نایم  زا  بیرخت و  یلکب  دوب ، هدرک  رییغت  لبق  ياه  تایلمع  رد  هک  ار  یقارع  ياهورین  یحور  لداعت  نزاوت و  تسناوت 

.دیامن تیبثت  لیمحت و  شنایماح  قارع و  رب  ار  ناریا  یماظن  یسایس -  يرترب 

زور تشه  رد  .دش (1) و  عورـش  عیـسو  يا  ههبج  رد  یمدرم  ياهورین  هدرتسگ  روضح  اب  لاس 1361  زاغآ  رد  نیبملا  حـتف  تایلمع 
تراسا هب  رفن  رازه  دندش و 17  یمخز  ای  هتشک  نمشد  ياهورین  زا  رفن  رازه  دندیسر و 25  دوخ  فادها  همه  هب  ناریا  یماظن  ياوق 
تایلمع دیدج  هلحرم ي  رد  لیلد ، نیمه  هب  دوب  رایـسب  دش  هتفرگ  تمینغ  هب  هچنآ  مدهنم و  نمـشد  زا  يدایز  تازیهجت  .دـندمآرد 
لیمحت اه  یقارع  رب  ناسانـشراک  یبایزرا  هب  اـنب  ار  تسکـش  نیرتراـب  تفخ  دوب و  ناریا  یماـظن  يزوریپ  نیرت  هتـسجرب  نیبملا  حـتف 

 . .درک (2)

: درک مالعا  يا  هبطخ  رد  ناشیا  .دوب  مهم  هک  درک  هراشا  یتاکن  هب  یبایزرا و  ار  تایلمع  نیا  یمشاه  ياقآ 

سپ نیا  زا  هک  داد  ناشن  نایرج  نیا  .دـنکب  عاـفد  دـناوت  یمن  رگید  قارع  هک  دیـشخب  اـم  هب  ار  ناـنیمطا  نیا  داد و  ناـشن  حـتف  نیا  »
 . (3) .تسام » ياهورین  تسد  هب  لمع  راکتبا 

یم يا  هویـش  هب  ام  : » هک درک  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  هراشا و  نآ  هب  هبطخ  نیمه  رد  ناـشیا  هک  دوب  یعوضوم  گـنج  رد  دـیدج  شور 
« .دروآ رد  اپ  زا  ار  لیئارـسا  ییاهنت  هب  شور ) نیا  اب   ) دناوت یم  هیروس  لثم  یکچوک  روشک  :» تفگ و  تسام » دوخ  هژیو  هک  میگنج 

 . .تشاذگ (4) ریثأت  هنایمرواخ  یماظن  یسایس -  تالوحت  رب  زین  ناریا  یماظن  تایبرجت  بیترت ، نیا  هب 

گنج تیهام  رییغت  هدنهد ي  ناشن  عقاو  رد  گنج و  رد  یـساسا  یلوحت  عوقو  هدـننک ي  نایب  نیبملا  حـتف  تایلمع  باتزاب  جـیاتن و 
زا روشک  یساسا  لئاسم  لصف  لح و  رب  یمالسا  يروهمج  دندرک  یم  روصت  اه  یقارع  هک  یلاح  رد  .دوب 

80 ص :

ذخأم 103. . 218 - 1
ص 209. ، 1378 هاپس ، گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  تابث ،» یبایزاب  گنج  ، » نایدورد دمحم  . 219 - 2

لاس 1361، هعمج  زامن  ياه  هبطخ  یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  يراکمه  اـب  بـالقنا  فراـعم  رـشن  رتفد  . 220 - 3
.1361  / 1 مود 6 /  هبطخ  ص 29 ، راهب 1376 ، مود  دلج 

ص 31. نامه ، . 221 - 4
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لیلحت نارظان و  ریاس  اه و  یقارع  كرد  روصت و  ناریا  یماظن  ياه  تایلمع  موادـت   (1) تسین ، رداق  یماظن  یسایس و  لئاسم  هلمج 
: تسا مهم  قارع ، بولطمان  تیعضو  یماظن و  تالوحت  یبایزرا  هیاپ  رب  تیعضو  نیا  زا  نمزدرک  لیلحت  .درک (2)  رثأتم  ار  نارگ 

زا ار  یلاغشا  قطانم  زا  عبرم  رتمولیک  زا 5500  شیب  قارع  ههام ، ود  ههرب  کی  رد  دادرخ ) ات 3  نیدرورف   2  ) هم ات 24  سرام  زا 22  »
زا 200 شیب  نینچمه  تدـم  نیا  یط  .دـیدرگ  لـمحتم  ریـسا  یمخز و 25000  اـی  هتـشک  ات 50000  زا 30000  شیب  داد و  تــسد 

قارع شترا  تاکرادت  تامهم و  یهبانتعم  رادقم  پوت و  هضبق  دص  دنچ  یهرز ، يوردوخ  هاگتسد  ات 4000   3000 کنات ، هاگتسد 
 . (3) .دوب » هداتفا  ناریا  ياهورین  تسد  هب  ای  هدش  مدهنم 

ياوق هک  دـناسر  رواب  نیا  هب  ار  اه  یقارع  نیبملا ، حـتف  تایلمع  هژیوب  یماظن ، ياـه  تاـیلمع  رد  دـیدج  تـالوحت  زا  لـصاح  جـیاتن 
رد هب  نیبملا  حتف  تایلمع  رد  اه  یقارع  تسکـش  نیاربانب  .دنزاس  دراو  قارع  ياهورین  رب  یـساسا  تسکـش  دـنناوت  یم  ناریا  یماظن 
زا ار  دوخ  یناور  یحور -  لداعت  دندروخ و  تسکش  نورد  زا  اه  یقارع  عقاو ، رد  .دش  رجنم  اهنآ  تینهذ  تاروصت و  نتـسکش  مه 

حتف تایلمع  رد  تسکش  زا  سپ  تفگ  یم  نخس  یفاضا » قوقح   » یلاغشا و قطانم  رد  رارقتسا  نیا  زا  شیب  هک  مادص  .دنداد  تسد 
: دیوگ یم  ناریا  یماظن  ياوق  ربارب  رد  تمواقم  یقارع و  ياهورین  رد  هزیگنا  داجیا  يارب  نیبملا 

81 ص :

هرابرد ي قارع  ناـیماظن  هب  باـطخ  هاـم 1360 ) يد   ) هیوـناژ 1981 رد  مادـص  ثعب ، بزح  هرگنک  نیمهن  شرازگ  رباـنب  . 222 - 1
رد نآ  زا  سپ  هتشادن و  ییافوکش  یهام  دنچ  زج  مزینیمخ  جوم  هک  دیسر  توبث  هب  دیوگ ...« : یم  ناریا  تیعضو  زا  دوخ  تاروصت 

نودـب ینیمخ  میژر  هدروخ ، ار  میژر  نآ  دـبلاک  دـنت  ياه  يدـنب  هورگ  تافالتخا و  هدـیدرگ ، رو  هطوغ  ییارجا  يرکف و  تاضقانت 
یماظن و يداصتقا ، یـسایس ، تالکـشم  دننام  ناریا  یـساسا  تالکـشم  زا  مادک  چیه  يارب  يریگمـشچ  لح  هار  چـیه  دـناوتب  هکنیا 

دوخ یلصا  تشونرـس  هب  مدق  هب  مدق  دوخ  هداد و  جیورت  ناریا  رـسارس  رد  هک  ار  گرم  يدوبان و  يرگناریو و  دنک ، هئارا  یعامتجا 
«. .ددرگ یم  رتکیدزن  کیدزن و  تسا  يدوبان  هک 

همانزور رد  یماظن » داعبا  رد  سراف  جیلخ  گنج  نوماریپ   » ناونع اب  يا  هلاقم  رد  قارع  شترا  قباس  گنهرس  يریبز  دمحا  . 223 - 2
زا هدرتسگ  يا  هلمح  ناهگان  اما  دنرادن  ار  هدرتسگ  يا  هلمح  ماجنا  تردق  اه  یناریا  هک  دندرک  یم  نامگ  نانآ  : » دسیون یم  ریفسلا 
هب ار  لمع  راکتبا  ناریا  یقارع ، ياهورین  عاضوا  ندش  دب  اب  دش و  ماجنا  هناخپوت  شتآ  تیامح  اب  ربماتپس 1981  رد 27  ناریا  يوس 
 / 11 توریب ، رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ترافس  همجرت ي  (، 1368  / 8  / 29  ) 1989  / 11  / 20 ریفسلا ، همانزور  « ) .تفرگ تسد 

(. ص 5 ، 1365  / 10
ص 164. ذخأم 58 ، . 224 - 3

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 598 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_81_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_81_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_81_3
http://www.ghaemiyeh.com


 . (1) .دنکن » ناریو  نارابمب و  ار  قارع  ياهرهش  هکنیا  رب  ینبم  یتنامض  ذخا  اب  رگم  دینکن ، كرت  ار  اه  یناریا  نیمزرس  دیاب  امش  »

هب یلاغـشا  قطانم  رد  قارع  یماظن  ياوق  مادهنا  يریذـپ و  بیـسآ  زا  قارع  ياه  ینارگن  هنماد  هک  دوب  ینعم  نیدـب  مادـص  تاراهظا 
سا.یب.یس نویزیولت  رد  نوسکج  يرنه  روتانـس  هک  نانچ  دوب  مهم  لوحت  نیا  باتزاب  .تسا  هدش  هجوتم  قارع » ياهرهـش  مادهنا  »

: تفگ داد و  رادشه  سراف  جیلخ  رد  یتفن  نیدایم  تاسیسأت و  نتفر  تسد  زا  هرابرد  اکیرما 

دیدهت نیرتگرزب  نیا  منک  یم  رکف  نم  .میبایب  هدش  دوبان  ار  یتایح  تاسیـسأت  نیا  میوش و  رادـیب  باوخ  زا  زور  کی  تسا  نکمم  »
 . (2) .میشاب » هتشاد  درادزاب ، ار  یتکرح  نینچ  دناوتب  هک  مزال  يورین  دیاب  ام  تسا  يروف 

ریزو گیه ، ردـناسکلا  اب  تاقالم  رد  درک و  رفـس  اکیرما  هب  رـصم ، عافد  تقو  ریزو  هلازغوبا ، میلحلادـبع  تاـظحالم  نیمه  هیاـپ  رب 
دراو روشک  نیا  عفن  هب  رـصم  دوش ، دـیدهت  قارع  تینما  هک  یتروص  رد  : » تفگ اـکیرما ، عاـفد  ریزو  رگربنیاو ، راپـساگ  و  هجراـخ ،
رطق نیرحب و  تیوک ، يارما  .درک  تاقالم  مادـص  اـب  تفر و  قارع  هب  يدوعـس  میژر  عاـفد  ریزو  نینچمه   (3) .دش » دهاوخ  گنج 

اب تفر و  دادغب  هب  ندرا ، هاشداپ  نیسح ، هاش  دنتشاد و  مالعا  ناریا  ياه  يزوریپ  زا  ار  دوخ  ینارگن  دنتفرگ و  سامت  مادص  اب  ینفلت 
: درک داهنشیپ  تیوک ، پاچ  ماعلا ، يارلا  همانزور ي  .درک  وگو  تفگ  مادص 

لباقم رد  ناریا  ات  دـننک  تیامح  قارع  زا  اه  ههبج  یمامت  رد  دـننک و  لیدـبت  ناریا  اب  بارعا  گـنج  هب  ار  گـنج  نیا  دـیاب  بارعا  »
 . (4) .دریگ » رارق  بارعا  روبع  لباقریغ  دنلب  راوید 

يزوریپ لامتحا  رب  ینبم  يدیدج  هیرظن ي  دش و  نوگرگد  جیردتب  ناریا  یناوتان  قارع و  ییاناوت  روصت  دیدج  تیعضو  شیادیپ  اب 
هابتـشا  » رب ینبم  یـسایس  نارظان  یجراخ و  ياه  تاملپید  زا  لوق  لقن  اب  يدـیدج  ياه  لیلحت  درک و  روهظ  قارع  تسکـش  ناریا و 
هیزجت لامتحا  هاش ، طوقـس  هرابرد ي  ینیب  شیپ  ندوب  طلغ  هب  اه  لیلحت  نیا  رد  .تفاـی  راـشتنا   (5) ناریا » هرابرد ي  اـه  ینیب  شیپ 

ياه هورگ  رب  هبلغ  ای  ناریا 

82 ص :

.61  / 1  / 23 ص 157 ، ذخأم 36 ، . 225 - 1
ص 152 و 153. ذخأم 167 ، . 226 - 2

(. باتک همدقم  رد  نیدرورف 61  رابخا   ) ص 74 و 75 ذخأم 167 ، . 227 - 3
.نامه . 228 - 4

، گنج تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  زرم ، زا  روبع  دـلج 20  قارع ، ناریا و  گنج  رامـشزور  ناگداز ، هللا  فطل  اـضریلع  . 229 - 5
.1361  / 4  / 10 سیراپ ، پاچ  نوبیرتدلاره ، لانشنرتنیا  همانزور  ص 125 ، ، 1381
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: تسا هدمآ  ناریا  اب  قارع  گنج  جیاتن  دروم  رد  دش و  هراشا  یسایس 

هلمح ي ربارب  رد  ناسآ  یلیخ  هدش  هیفـصت  شترا  اب  يوزنم ، حالطـصا  هب  ناریا  هک  دندرک  یم  ینیب  شیپ  نارگ  لیلحت  زا  يرایـسب  »
هچ ره  ذوفن  تروص  رد  هک  دوب  حرطم  لاؤس  نیا  [ نامز نآ  رد  ] .دـمآ دـهاوخرد  ياـپ  زا  رویرهش 1359 )  ) ربماتپـس 1980 رد  قارع 

قارع و شترا و  يدوباـن  هک  دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  ماـظن  هب  شترا  تلم و  يراداـفو  ناریا ، كاـخ  لـخاد  هب  قارع  ياـهورین  رتـشیب 
 . (1) .دش » لیلحت  نیا  نالطب  ثعاب  یلاغشا  ياه  نیمزرس  فرصت  روشک و  نیا  ياهورین  تراسا 

یب یسایس  رظن  زا  ار  ناریا  رترب و  یماظن  ظاحل  هب  ار  اه  یقارع  نیا ، زا  شیپ  هک  دوب  اه  ییاکیرما  دیدج  راتفر  عضاوم و  مهم  هلئسم 
ناصصختم زا  لقن  هب  تسپ  نتگنشاو  همانزور ي  نیبملا  حتف  تایلمع  رد  ناریا  يزوریپ  اب  یلو  دندرک  یم  یبایزرا  هدننکـش  تابث و 

زا لـقن  هب  یلیلحت  رد  زین  زمیاـت  سلجنآ  سوـل  (2) و  .دـنا » هداد  رییغت  ار  گنج  نایرج  ناریا  یماـظن  ياـهورین  : » تشون ییاـکیرما 
مظن یلخاد  عاضوا  هب  يا  هظحالم  لباق  نازیم  هب  ناریا  : » تشون قارع ، رب  ناریا  ياهورین  یماظن  يرترب  هب  فارتعا  اب  یماـظن  نارظاـن 

 . (3) .تسا » هدیشخب  تابث  و 

دـبای و همتاـخ  نیفرط  زا  یکی  يزوریپ  نودـب  گـنج  هک  تسا  نیا  اـکیرما  بوـلطم  هـکنیا  هـب  دـنک  یم  هراـشا  زین  لیئارـسا  وـیدار 
 . (4) .دشدهاوخ » رت  خاتسگ  بالقنا  رودص  يارب  گنج ، رد  يزوریپ  تروص  رد  ناریا  :» هکنیا

هب هناـیمرواخ و  رد  ناریا  بـالقنا  هعـسوت  هجیتـن ، رد  قارع و  رب  ناریا  يزوریپ  لاـمتحا  زا  ار  دوـخ  ینارگن  اـکیرما  ساـسا  نیمه  رب 
، زمیات كرویوین  همانزور ي  هک  نانچ  .درک  مـالعا  ور  هناـیم  ياـه  میژر  تاـبث  تینما و  هقطنم و  رد  برغ  عفاـنم  ندـنکفا  هرطاـخم 
هب گنج  هک  تسه  رطخ  نیا  هک  دوب  هتفگ  هتـشذگ  هام  رد  اکیرما ، نیـشیپ  هجراخ  ریزو  گیه ، ردـناسکلا  : » تشون اـکیرما ، پاـچ 
هب تبسن  تسا  هدرک  ذاختا  یفرط  یب  تسایـس  قارع  ناریا و  نیب  گنج  رد  اکیرما  هچرگ  دوش و  هدیـشک  ناریا  هیاسمه  ياهروشک 

عقوم رد  هک  دراد  یناتـسود  عفانم و  اکیرما  هک  دوب  هداد  رادـشه  ناریا  هب  نامز  نآ  رد  گیه  .تسین  توافت  یب  گنج  یئاهن  جـیاتن 
تینما يارب  قارع  ناریا و  گنج  همادا ي  هک  دوب  هتفگ  يو  درک  دهاوخ  تیامح  نانآ  زا  رطخ 

83 ص :

.نامه . 230 - 1
ص 213. ذخأم 166 ، . 231 - 2

.نامه . 232 - 3
.نامه . 233 - 4
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اکیرما تشاد و  دـهاوخ  یمیخو  بقاوع  سراف  جـیلخ  تفن  مظنم  لاقتنا  ظفح  رد  برغ  عفانم  يارب  نینچمه  هنایمرواخ و  هقطنم ي 
هب رفس  یط  اکیرما ، تقو  عافد  ریزو  رگربنیاو ، نینچمه  .درک » دهاوخ  يزاب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  يرت  لاعف  رترثؤم و  شقن 
يو .تفگ  نخس  هنایمرواخ  رد  اکیرما  تسایس  رییغت  زا  حالس ، شورف  دیدج  ياهدادرارق  داقعنا  اکیرما و  هاگیاپ  زا  دیدزاب  نامع و 

رورت زا  سپ  یلو  دوب  يوروش  رطخ  ربارب  رد  تسود  ياه  تلود  ظفح  اکیرما  تسایـس  نیا ، زا  شیپ  هک  درک  هراشا  عوضوم  نیا  هب 
لاقتنا همادا ي  هچنآ  هک  تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  عافد  ترازو  ناریا ، ریخا  ياه  يزوریپ  نیرحب و  رد  یمارآان  زورب  تاداس و  رونا 

تاراهظا هب  هجوت  اب  زین  جـیلخلا  هماـنزور ي  .یجراـخ (1)  هن  تسا  يا  هقطنم  رطخ  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  برغ  هب  هناـیمرواخ  تـفن 
ثعاب گنج  رد  ناریا  يزوریپ  اکیرما  هدـیقع  هب  : » تشون اکیرما  يا  هنایمرواخ  تسایـس  رییغت  اـکیرما و  هجراـخ  ترازو  يوگنخس 

تاراهظا نیمه  تازاوم  هب   (2) .درک » دهاوخ  لتخم  ار  هقطنم  رد  تینما  رارقتـسا  تسا و  هدش  ناریا  تلود  عضاوم  ندـش  رت  مکحم 
.تفای شیازفا  هقطنم  حطس  رد  کیتاملپید  تاکرحت  اه  لیلحت  و 

تایلمع ناریـسا  هیلخت  هک  یلاح  رد  .دـش  روشک  لخاد  رد  ییاه  ینارگن  زورب  بجوم  ناریا  ياـه  يزوریپ  هب  دـیدج  ياـه  شنکاو 
یماظن ياه  تایلمع  همادا ي  اب  هک  دش  ادیپ  روصت  رواب و  نیا  تفای و  شیازفا  مادص  رارف  هعیاش  تشاد ، همادا  نانچمه  نیبملا  حـتف 

 . .دش (3) هسیاقم  هاش  تموکح  رخآ  ياهزور  اب  مادص  تیعضو  یتح  .تفای  دهاوخ  ققحت  هعیاش  نیا 

: تفگ درب و  مان  هئطوت »  » زا نارهت  هعمج  زامن  رد  یمشاه  ياقآ  هقطنم  حطس  رد  کیتاملپید  تاکرحت  هب  شنکاو  رد 

یم هچ  دهد ، یم  ماجنا  ار  ییاه  تکرح  دنک و  یم  ترفاسم  تیوک  هب  هک  ندرا  هاش  دهاوخ ؟ یم  هچ  هقطنم  رد  اکیرما  هدنیامن ي  »
 . (4) دهاوخ »؟

اب اهدـعب  دراد و  دوجو  یگتـسویپ  یعون  هب  ناریا  ياهیزوریپ  اب  نانبل  هیلع  لیئارـسا  تاـکرحت  ناـیم  هک  دوب  دـقتعم  نینچمه  ناـشیا 
رهشمرخ حتف  تایلمع  یتح  دش و  هجوت  رتشیب  عوضوم  نیا  هب  نانبل  بونج  هب  لیئارسا  هلمح 

84 ص :

ص 214. نامه ، . 234 - 1

ص 215. نامه ، . 235 - 2
.1361  / 2  / 17 مود ، هبطخ  ص 172 ، ذخأم 167 ، . 236 - 3

.1361  / 1  / 27 ص 92 و93 ، نامه ، . 237 - 4
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.دوب تاظحالم  نیمه  ساسا  رب  دش  يراذگ  مان  سدقملا » تیب   » هک

: درک مالعا  ناریا  ياه  هتساوخ  رب  ددجم  دیکأت  اب  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  یمشاه  ياقآ 

ار تلم  نیا  تاراسخ  دـنهدب  ار  ام  قح  .میریگب  ار  دوخ  قح  وحن  نیدـب  میهاوخ  یمن  میوشب و  قارع  كاخ  دراو  میهاوخ  یمن  اـم  »
مه اه  یقارع  دندرگرب و  ناشیاه  هناخ  هب  دـنا ، هدـش  ادـج  ناشرادـن  راد و  زا  دـنرفن و  رازه  هک 100  قارع  ناگراوآ  .دـننک  ناربج 

 . (1) .تسا » مامت  گنج  تروص  نیا  رد  دنوش ، جراخ  ام  كاخ  زا  تمحز  نودب 

ياوق یمامت  گرزب (2)  تافلت  لمحت  نیبملا و  حـتف  تایلمع  زا  سپ  دـندوب  هدـش  ور  هبور  یتخـس  ياه  تسکـش  اب  هک  اـه  یقارع 
ار یتاروتـسد  قارع  شترا  ناهدنامرف  هب  رهـشمرخ  زا  عافد  يارب  مادص  یتح  دندرک و  زکرمتم  رهـشمرخ  ظفح  يارب  ار  دوخ  یماظن 

ياهرظن زا  یهاگآ  تیعـضو و  یـسررب  يارب  ار  يروشک  یهدـنامرف  ياضعا  زا  یـضعب  يرودـلا و  تزع  دوخ  نواعم  درک و  غـالبا 
سلجم رد  مادص  هک  دوب  ینانخـس  ساسا  رب  قارع  تامادـقا  .درک (3)  مازعا  موس  هاپـس  هب  رهـشمرخ  هدـنیآ ي  دربن  هرابرد ي  نانآ 

: درک مالعا  روشک  نیا  یلم 

 . (4) .مینک » يریگولج  قارع  كاخ  ورملق  هب  ناریا  حلسم  ياهورین  دورو  زا  هک  تسا  نیا  ام  یساسا  فده  رضاح  لاح  رد  »

لامتحا لیئارسا و  تازواجت  شیازفا  نآ  زا  رتمهم  یتاغیلبت و  ياضف  یللملا و  نیب  تیعـضو  رییغت  نآ  عبت  هب  گنج و  عاضوا  رییغت  اب 
.تشاذگ يرایسب  تاریثأت  گنج  يدعب  تالوحت  رب  هک  درک  لابند  مالعا و  ار  یعضاوم  ناریا  نانبل ، هب  هلمح 

اه هتساوخ  نیمأت  يارب  شنایماح  مادص و  ات  تسا  تجح  مامتا  يارب  تسه  ییا  هلصاف  اه  تایلمع  نیب  رگا  هک  درک  مالعا  ناریا  - 1
 . .دنشاب (5) هتشاد  يریگ  میمصت  تصرف  ناریا  قوقح  و 

رب ات  دـنک  کمک  قارع  مدرم  هب  ات  دـشوک  یم  ناریا  تسا و  نآ  مدرم  هب  قلعتم  قارع  هدـنیآ ي  هک  دـش  دـیکأت  عوضوم  نیا  رب  - 2
 . .تسا (6) هداد  رادشه  عاضوا  زا  يرادرب  هرهب  يارب  اه  تردق  شالت  هب  دنوش و  مکاح  دوخ  تشونرس 

85 ص :

.1361  / 2 مود 3 /  هبطخ  ص 142 و 143 ، نامه ، . 238 - 1
زا یکی  زا  لـقن  هـب  ص 129 ، ناتـسبات 1381 ، لوا ، هرامـش  ناریا ، نیگن ، همانلـصف  گنج ، تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  . 239 - 2

.گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  دنس 143696  سدقملا ، تیب  تایلمع  شرازگ  یقارع ، ریسا  ناهدنامرف 
ص 135. نامه ، . 240 - 3

ص 216. ذخأم 166 ، . 241 - 4
.1361  / 2  / 3 مود ، هبطخ  ص 189 ، ، 1362 نارهت ، مراهچ ، دلج  اه  هعمج  اه و  هبطخ  یمالسا ، يروهمج  بزح  . 242 - 5

ص 29 و 30. ذخأم 167 ، . 243 - 6
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نیا ریغ  رد  .دوش  هجوت  ناریا  ياه  هتـساوخ  هب  هک  دوب  دـهاوخ  یطیارـش  رد  قارع  كاخ  هب  دورو  زا  باـنتجا  داد  رادـشه  ناریا  - 3
 . .درک (1) دهاوخن  دودحم  ار  دوخ  ناریا  تروص 

قارع تسکش  زا  دعب  هلصافالب  ناریا  : » درک مالعا  ناریا  هجراخ  ریزو  یمالـسا ، بالقنا  تکرح  زا  نیطـسلف  مدرم  يریذپریثأت  اب  - 4
اب گنج  زا  ناریا  بیرف  يارب  ار  لیئارسا  ياه  تکرح  هعمج  زامن  رد  زین  یمشاه  ياقآ   (2) .تفاتش » دهاوخ  نیطسلف  مدرم  يرای  هب 
یم میگنجب  ههبج  ود  رد  دشاب  مزال  رگا  ام  دـنک  فرـصنم  گنج  همادا  زا  ار  ام  هک  دـنکن  یعـس  اکیرما  درک  مالعا  یبایزرا و  قارع 

 . .مینک (3) یمن  اهر  ار  گنج  نیا  میگنج و 

رهشمرخ حتف 

ناوت یم  یلیالد  هب  یلو  دش (4)  ارجا  یحارط و  یلاغشا  قطانم  يزاسدازآ  ياه  تایلمع  هلـسلس  همادا ي  رد  سدقملا  تیب  تایلمع 
یـسررب دیمان و  زاس  تشونرـس  یتایلمع  دیدج و  هلحرم ي  يارب  يزاغآ  ار  نآ  لاح  نیع  رد  نیـشیپ و  ياه  تایلمع  زا  ادج  ار  نآ 
يزوریپ نیا  اب  هک  تسا  هتفهن  عوضوم  نیا  رد  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياه  تایلمع  هلـسلس  زا  رهـشمرخ  حـتف  تاـیلمع  زیاـمت  هجو  .درک 

هب گنج  تفای و  نایاپ  لاغـشا  زواجت و  هرود ي  رهـشمرخ  حـتف  اب  اریز  .دـمآ  دوجو  هب  گنج  دـنور  رد  کیژتارتسا  یلوحت  گرزب 
، گنج فادـها  نیفرط و  تیعقوم  یماظن و  هنزاوم  رییغت  هیاپ ي  رب  گنج  کیژتارتسا  تیعـضو  .دـش  هدـناشک  قارع  كاـخ  لـخاد 

دیـشیدنا یم  روشک  نیا  هیزجت  ناریا و  سیـسأت  هزات  یبالقنا  ماظن  فیعـضت  يزادنارب و  هب  قارع  لبق ، هلحرم ي  رد  .دـش  نوگرگد 
نیا رب  .دـش  یم  هجوت  ناریا  ياه  هتـساوخ  نیمأت  مادـص و  طوقـس  هب  قارع  تسکـش  یماکان و  اـب  دـیدج  هلحرم ي  رد  هکنآ  لاـح 

.دوب تیمهااب  رایسب  رهشمرخ  حتف  ياهدمایپ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ساسا 

يزاسدازآ رب  هوالع  هک  دـش  ارجا  یحارط و  فدـه  نیا  اب  يا  هقطنم  یماظن و  یـسایس -  صاخ  عاضوا  رد  رهـشمرخ  حـتف  تاـیلمع 
رهش هژیوب  یلاغشا ، قطانم 

86 ص :

.1361  / 1  / 6 ص 189 و190 ، ذخأم 187 ، . 244 - 1
.اهدهعتمریغ سالجا  رد  نیدرورف 1361 ، رد  یتیالو  نانخس  باتک  همدقم  رد  یسایس  ياهدادخر  ص 75 ، ذخأم 167 ، . 245 - 2

.نایدورد دمحم  تابث ،» یبایزاب  گنج ،  » و رهشمرخ » ات  رهش  نینوخ  : » کن . 246 - 3
.نایدورد دمحم  تابث ،» یبایزاب  گنج ،  » و رهشمرخ » ات  رهش  نینوخ  : » کن . 247 - 4
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مهارف هرصب  قرش  هقطنم  رد  قارع ، كاخ  لخاد  هب  ناریا  ياهورین  دورو  هنیمز ي  نمشد ، ياوق  زا  یعیسو  شخب  مادهنا  رهشمرخ و 
رد هاپـس  لک  هدـنامرف  اهدـعب  .دوب  هدـش  ینیب  شیپ  حـتف  هاـگرارق  تیرومأـم  هژیوب  تاـیلمع ، یحارط  رد  یـساسا  رما  نیا  .دوش (1) 

: تفگ سدقملا  تیب  تایلمع  فده  هرابرد ي  ینانخس 

ار رهشمرخ  قیرط  نیا  زا  میتساوخ  یم  دوب و  هرـصب  تمـس  هب  يورـشیپ  زرم و  زا  روبع  سدقملا ، تیب  تایلمع  رد  ام  یلـصا  فده  »
میدش هجاوم  زرم  رد  نمشد  ياهورین  شیارآ  اب  میتسرفب ، هرـصب  تمـس  هب  ار  دوخ  ياهورین  میتساوخ  یم  هک  ینامز  اما  مینک ، دازآ 

زا اذل  .میتفر  رهـشمرخ  يزاسدازآ  تمـس  هب  راچانب  ام  اذل  .دـندش  هرـصب  تمـس  هب  ام  تکرح  عنام  و 6  ياهرکـشل 5  کمک  اب  هک 
یگدوسرف لیلد  هب  اما  دوب  راک  روتـسد  رد  نآ ) زا  لبق  هکلب   ) نآ اب  ناـمزمه  اـی  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا ي  لوا ، ناـمه 

 . (2) .میتشادن » هرصب  فرصت  زا  یشوپ  مشچ  زج  يا  هراچ  اهنآ  نامزاس  دیدجت  موزل  ناما و  یب  دربن  هام  کی  یط  ام  ياهورین 

قارع و كاـخ  رد  گـنج  همادا ي  هب  یماـظن  یـسایس و  ظاـحل  هب  ادـتبا  زا  ناریا  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  ییاـضر  رادرـس  تاحیـضوت 
یلو تسا (3)  هدـش  هجوت  نادـب  زین  تایلمع  يزیر  حرط  رد  یتح  هتـشاد و  مامتها  تسا ، کیژتارتسا  يا  هقطنم  هک  هرـصب  فرـصت 

نتشادن یهدنامزاس  یگدامآ و  یماظن و  تاظحالم  یخرب 

87 ص :

ناهدنامرف عمج  رد  ناضمر  تایلمع  يزیر  حرط  هناتـسآ ي  رد  ریت 1361 و  خیرات 24  رد  ییاضر  نسحم  ياقآ  هک  نانچ  . 248 - 1
يارب يزیر  حرط  اب  نامزمه  شیپ  هام  هس  ود ، دودـح  : » دـیوگ یم  قارع  كاـخ  لـخاد  هب  دورو  دروم  رد  ماـما  ریبدـت  هراـبرد  هاـپس 

رب هوـالع  دـیاب  زواـجت  عـفد  روـشک و  تینما  لـماک  نیمأـت  روـظنم  هب  هک  میتـفگ  میدیـسر و  ماـما  تمدـخ  سدـقملا  تیب  تاـیلمع 
یموزل هچ  هن  : » دـندومرف ماما  یلو  میهد ، رارق  راـشف  تحت  ار  نمـشد  میوش و  دراو  زین  قارع  كاـخ  هب  یلاغـشا  قطاـنم  يزاـسدازآ 

عافد دنفادپ و  ییاج  رد  دـیاب  مینکب ، عافد  روشک  زا  میهاوخب  ام  رگا  هک  میتفگ  میداد و  هئارا  ماما  هب  ار  دوخ  لیالد  یتقو  ام  دراد »؟
نیا بوخ  تسه  يروط  نیا  بلطم  رگا  هک  دندومرف  ماما  .دنشابن  نمـشد  هلمح  زا  برطـضم  نارگن و  زور  ره  ام  ياهورین  هک  مینک 

میـشکب و يدادـعت  مه  ریـسم  نیا  رد  میورب و  شیپ  تسه ، نانیمطا  هک  ییاج  نآ  ات  عافد  يارب  دـیاب  ام  تسا و  یتسرد  فرح  کی 
هتـشادن یطابترا  دنفادپ  عافد و  هب  هک  دیورب  ییاج  رد  امـش  هک  تسا  نیا  يارب  نم  ینارگن  اما  تسین ، يا  هلئـسم  چیه  میوشب  هتـشک 

، گـنج تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  زرم ،) زا  روبع   ) دـلج 20 قارع ، ناریا و  گـنج  رامـشزور  ناـگداز ، هللا  فطل  یلع  « ) .دـشاب
(. 61  / 4 زور 21 /  شرازگ  ص 216 ، ، 1381

ص 92 و 93. قارع ، كاخ  لخاد  هب  دورو  . 249 - 2
نیا هب  خساپ  رد  نیبملا و  حتف  تایلمع  رد  يزوریپ  ساسا  رب  : » دیوگ یم  یـصاصتخا  هبحاصم  رد  دیـشر  یلعمالغ  رادرـس  . 250 - 3

عاضوا یـشاپورف  تروص  رد  روتـسد ، هب  انب  يورـشیپ  سدـقملا  تیب  تایلمع  یحارط  رد  ام  دـیدادن  همادا  تایلمع  هب  ارچ  هک  لاؤس 
(. 1378  / 7  / 1 « ) .میداد رارق  هجوت  دروم  یحارط  رد  ار  قارع ،
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اـهزرم و تشپ  رد  فـقوت  لـیلد  هب  ار  ناریا  اهدـعب  قارع  یماـظن  ناهدـنامرف  زا  یکی  .دوـب  نآ  ماـجنا  عناـم  ناریا  یماـظن  ياـهورین 
: دیوگ یم  دنک و  یم  دقن  قارع  كاخ  رد  ندرکن  يورشیپ 

لماک مادهنا  زا  دعب  دنتـسناوت  یم  هک  ارچ  دش ، هدهاشم  راکـشآ  روط  هب  دربن  نیا  رد  عطاق  هناروهتم و  تامیمـصت  ذاختا  رد  دـیدرت  »
یطیارش رد  ار  قارع  یگنج  نیـشام  دنتـسناوت  یم  نینچمه  .دننک  ذاختا  یماظن  مادقا  اب  هارمه  هناروهتم  تامیمـصت  قارع ، ياهورین 

هب هک  یبسانم  بوخ و  طیارـش  نآ  زا  دندوب  رداق  اریز  دننک ؛ مدهنم  دوب  هدش  جراخ  قارع  یهدـنامرف  تسد  زا  یماظن  تیعـضو  هک 
 . (1) .دننک » هدافتسا  دوب  لکشم  هدنیآ  رد  نآ  ندروآ  تسد 

هابتـشا زا  هدـنزومآ  ياه  سرد  ناونع  تحت  بسانم ، یعاضوا  رد  نآ  يریگراک  هب  يارب  یتیوقت  ياـهورین  نتـشادن  هب  نینچمه  يو 
 . .دنک (2) یم  هراشا  ناریا  ياه 

یماظن یسایس -  عاضوا  هکنیا  رب  هوالع  اعطق  دش  یم  فرـصت  سدقملا  تیب  تایلمع  اب  هرـصب  قرـش  هقطنم ي  رگا  تروص ، ره  رد 
رد ناریا  یماظن  ياوق  فقوت  هکنآ  لاح  .دـش  یم  مهارف  زین  ناریا  ياـه  هتـساوخ  ققحت  ناـکما  درک ، یم  رییغت  ناریا  دوس  هب  ـالماک 

 . .دوش (3) ور  هبور  دوخ  ياه  هتساوخ  نیمأت  يارب  یماظن  یسایس -  گرزب  ياه  شلاچ  اب  ناریا  دش  ببس  اهزرم  تشپ 

هاگرارق راهچ  اب  تایلمع  .دـش  زاغآ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ای  زمر  اب  تشهبیدرا 1361  مهد  زور  دادماب  رد  سدقملا  تیب  تایلمع 
نشج مالسا ، ناگدنمزر  رهشمرخ ، حتف  اب  دادرخ  موس  رد  دش و  ماجنا  هلحرم  راهچ  رد  جیسب  هاپـس و  شترا و  ياهورین  بیکرت  اب  و 

 . .دندرک (4) رازگرب  رهشمرخ  دجسم  رد  ار  يزوریپ 

88 ص :

ص 139. ذخأم 184 ، . 251 - 1
.نامه . 252 - 2

رب .تسا  هدش  یتوافتم  ياه  هاگدید  زورب  بجوم  یماظن  یسایس -  رظن  زا  نآ  مامتا  ای  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا  . 253 - 3
كاخ یتقو  هنافـسأتم  : » دـیوگ یم  ندـنل  ویدار  رد  هاش  میژر  رد  ییایرد  يورین  هدـنامرف  یهللا  بیبح  رادایرد  یماظن  قطنم  ساـسا 
يابفلا هک  یلاح  رد  .دوشب  قارع  كاخ  دراو  دنهدن  هزاجا  شترا  هب  هک  دنداد  حیجرت  میژر  نارـس  دش  دازآ  نمـشد  دوجو  زا  ناریا 

 / 6  / 31 « ) .دنک ادیپ  نامزاس  ناج و  هک  تشاذگ  دیابن  درک و  بیقعت  دیاب  ار  هدروخ  تسکش  نمـشد  دنک  یم  مکح  گنج  لوصا 
رد اذل  .درک  یم  مامت  ار  گنج  دـیاب  دـش  زوریپ  گنج  رد  یتقو  ناریا  تسا  دـقتعم  یـسایس  رظن  زا  پمک  يرفج  هک  یلاح  رد  ( 73
هک تفرگ  یگنج  همادا ي  هب  میمـصت  ینیمخ  هللا  تیآ  ارچ  هک  متـسه  هدز  بجعت  زونه  : » دـیوگ یم  هعماج  همانزور ي  اب  هبحاـصم 

(. ص 11 ، 77  / 1  / 22 هعماج ، همانزور  ( »؟ دوب هدش  زوریپ  نآ  رد 
ات 228. ص 225  ذخأم 166 ، . 254 - 4
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دوب نت  رازه  رب 19  غلاب  هک  نمشد  ناریسا  دادعت  نینچمه  دمآ و  تسد  هب  یمیانغ  دش و  دراو  نمـشد  هب  یتاراسخ  تایلمع  نیا  رد 
دـش و لصاح  تایلمع  نیا  رد  هچنآ  .دوب  نمـشد  یماـظن  ياوق  زا  یمهم  شخب  مادـهنا  لالحمـضا و  هدـننک ي  ناـیب  مهم و  رایـسب 
اب ناریا  گنج  یماظن  هنحص  ناریا ، یـسایس  هنحـص ي  رد  دیدج  تیعـضو  روهظ  گنج و  تیهام  رییغت  هدننک  نایب  نآ (1)  باتزاب 

.دوب هقطنم  حطس  رد  قارع و 

يارب نینچمه  لیئارـسا و  يارب  قارع  رد  دیدج  میژر  تارطخ  تردق (3) و  زا  مادص  يریگ  هرانک  قارع (2) و  میژر  رییغت  لامتحا 
هجوت و راب  نیتسخن  يارب  نادـب  هک  دوب  یتاعوضوم  سراف  جـیلخ  هزوح ي  ياهروشک  رگید  ناتـسبرع و  راـک  هظفاـحم  ياـه  میژر 

: تشون هسنارف ، پاچ  دنومول ، همانزور ي  .دش (4)  یسررب  ثحب و  نآ  هرابرد 

بالقنا تابث  زا  ناشن  ثداوح  نیا  .تسا  هتخادـنا  تشحو  هب  ار  اـکیرما  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  تسا و  هدـش  زاـغآ  مادـص  طوقـس  »
 . (5) .دراد » ناریا  یمالسا  يروهمج  یمالسا و 

بزح لوا  ریبد  دـمحم ، زیزع  لاح ، نیع  رد  .دوب  رثؤم  مادـص  طوقـس  لامتحا  وج  دـیدشت  رد  قارع  یلخاد  ياـه  شرازگ  زا  یخرب 
عضو زونه  : » هک درک  ناعذا  يدنسرخ و  زاربا  گنج  تالوحت  زا  ناریا ، هدوت  بزح  ریبد  يرونایک ، اب  تاقالم  رد  قارع ، تسینومک 

طوقـس يارب  هنیمز  رگید  ياه  هبرـض  اب  درک  يراودـیما  راـهظا  و  .دوش » یمن  ساـسحا  مادـص  تلود  هیلع  یمدرم  ماـیق  يراـجفنا و 
هب يرت  حالـصلارهاظ  رت و  نئمطم  درف  لاـبند  هب  هقطنم  ياـهروشک  اـکیرما و  درک  ینیب  شیپ  نینچمه  يو.دوـش  یم  مـهارف  مادـص 

 . .دنتسه (6) مادص  ياج 

: تشون قارع  یلخاد  تالوحت  هرابرد  دوخ  باتک  رد  نمزدرک  اهدعب 

هجاوم حلسم  ياهورین  تلود و  رد  ییاه  یمارآان  اب  دسر  یم  رظن  هب  نیسح  مادص  »

89 ص :

ات 248. ص 233  تابث ،» یبایزاب  گنج ، :» کن . 255 - 1
.1361  / 3  / 24 هیکرت ، ویدار  ذخأم 36 ، . 256 - 2

.1361  / 4  / 2 زمیات ، كرویوین  نامه ، . 257 - 3
.زمیات سلجنآ  سول  همانزور  ، 1361  / 4 شرازگ 25 /  ص 286 ، ذخأم 174 ، . 258 - 4

.1361  / 4 شرازگ 23 /  ص 253 ، نامه ، . 259 - 5
.دمحم زیزع  اب  تاقالم  شرازگ  ات 3 -  ص 1  ، 1362  / 3  / 26 هرامش 480298 ، مود ، هسلج  هدنورپ  يرونایک ، نیدلارون  . 260 - 6
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ار يرفن  هورگ 9  کـی  درک و  مـالعا  لـحنم  ار  بـالقنا  یهدـنامرف  ياروـش  يو  ریت 1361 )  2  ) نـئوژ 1982 رد 23  .تسا  هدوـب 
هنیباک دارفا  زا  یـشخب  نیـسح  مادص  تفای و  شهاک  زین  ثعب  بزح  ياروش  ياضعا  دادعت  .دومن  هیلوا  يرفن  ياضعا 17  نیزگیاج 

هب ار  تشادـهب  ریزو  گنج و  رد  ناـشدرکلمع  رطاـخ  هب  ار  اـه  لارنژ  زا  نت  وا 12  .دومن  يزاسکاپ  ار  شترا  هبتر  یلاـع  نارـسفا  و 
 . (1) .درک » مادعا  دریگب  هرانک  تردق  زا  اتقوم  دیاب  مادص  هکنیا  داهنشیپ  رطاخ 

داهن رس  تشپ  اجیردت  تشاد و  دوخ  ربارب  رد  قارع  هک  ییاه  شلاچ  تالکـشم و  عومجم  فلتخم  ياه  هصرع  رد  هلحرم و  نیا  رد 
: تفگ هراب  نیا  رد  مادص  اهدعب  .دوب  هدرتسگ  قیمع و  رایسب 

ناریا ياهانرک  قوب و  میدرک و  ینیشن (2)  بقع  رهـشمرخ )  ) هرمحم زا  لاس  نآ  رد  دوب ، يراوشد  یلیخ  لاس  ام  يارب  لاس 1982  »
لابق رد  قارع  میلست  رس  رب  یگمه  ناهج  یهورگ  ياه  هناسر  داد و  یم  رس  ار  قارع  ياه  نیمزرـس  لاغـشا  هرـصب و  لاغـشا  گنهآ 

شیازفا شزومآ و  ار  نامیاهورین  .میدرک  یم  راک  تیلاعف و  زور  بش و  .دوب  دایز  ام  هدارا ي  یلو  دـنتفگ  یم  نخـس  ناریا  مجاـهت 
همه مغر  یلع  تسام ! نابیتشپ  ادـخ  هک  میتشاد  نانیمطا  مدـید و  یم  ار  ادـخ  يراـی  .میتشاد  داـمتعا  قارع  مدرم  هب  نوچ  میداد  یم 
یم شیپ  هب  یناریا  نازابرـس  هک  دوب  هظحل  نآ  رکف  هب  یتسیاب  میتفگ  دوخ  اب  نوچ  مینک  عافد  دادـغب  زا  طـقف  میتفرگ  میمـصت  اـهنیا 

هدامآ جیـسب و  دادغب  زا  عافد  يارب  طقف  ار  يروهمج  تسایر  دراگ  میتفرگ و  میمـصت  ور ، نیا  زا  دنیآ  یم  دادـغب  يوس  هب  دـنزات و 
لنـسرپ اب  هارمه  تختیاپ  زا  جراخ  رد  دـناوتب  ات  مینک  رقتـسم  دادـغب  رهـش  فارطا  رد  ار  يروهمج  تسایر  دراگ  میتشاد  انب  .میدرک 

ود ای  کی  هزیناکم و  گنه  کی  هدایپ و  گنه  کی  زا  يروهمج  تساـیر  دراـگ  عقوم  نآ  رد.دـنک  راـکیپ  نمـشد  اـب  شترا  رگید 
 . (3) .دوبن » نیا  زا  شیب  دوب و  هدش  لیکشت  کنات  نادرگ 

رارق یبولطمان  تیعضو  رد  یماظن  یتینما و  رظن  زا  مادص  تاحیضوت  نیا  اب 

90 ص :

ص 165. ذخأم 58 ، . 261 - 1
.تسا هدرک  هدافتسا  ینیشن  بقع  زا  تسکش  هملک  ياج  هب  مادص  . 262 - 2

لاس واف ، ات  واف  زا  قارع  تاغیلبت  یسررب  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  يریزو ، تسخن  یناور  تاغیلبت  تقوم  هناخریبد  . 263 - 3
103 و 104. قارع ، پاچ  هروثلا ، هیموی  همانزور  مادص ، ياه  ینارنخس  ساسا  رب  ، 1368
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ياهروشک ریاس  اکیرما و  قارع ، ینارگن  نیاربانب ، .درک  یم  يزیر  همانرب  ناریا  تامجاهت  ربارب  رد  دادغب  ظفح  يارب  رتشیب  تشاد و 
.تسا هدوب  یتاغیلبت  رتمک  یعیبط و  يا  هزادنا  ات  قارع  میژر  یشاپورف  زا  هقطنم 

گنج ریگرد  ناریا  دنتـشاد  راظتنا  لماک  عیرـس و  يزوریپ  رب  ینبم  قارع  ياعدا  نتفاین  ققحت  اب  سراف  جـیلخ  هیـشاح ي  ياهروشک 
هک نانچ  .دندش  نارگن  ناساره و  ناریا  يرترب  نآ  زا  رتمهم  قارع و  یناوتان  فعـض و  ندـش  راکـشآ  اب  نکیل  .دوش (1)  یشیاسرف 

: تشون میات  هلجم ي 

زین سراف و  جیلخ  ياه  نیـشن  خیـش  رد  تعرـسب  یمالـسا  بالقنا  ترارح  روش و  تسا  نکمم  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  تروص  رد  »
 . (2) .دیامن » ذوفن  ناتسبرع  یقرش  زیخ  تفن  ناتسا 

يارب يرازبا  هلزنم  هب  گنج  زا  ناریا  تسا  نکمم  هک  دندیـسر  یبایزرا  نیا  هب  نینچمه  سراـف  جـیلخ  هیـشاح ي  برع  ياـهروشک 
هب گنج  شرتسگ  زا  يریگولج  اهروشک  نیا  ماـکح  ینارگن  نیرتگرزب  لـیلد ، نیمه  هب  .دنک (3)  هدافتسا  یمالـسا  بالقنا  تیوقت 

ینیب شیپ  زمیات  كرویوین  هتـشون ي  هب  اریز   (4) درک ؛ بیغرت  كرتشم  یعافد  تسایـس  ذاـختا  هب  ار  اـهنآ  نیمه  دوب و  دوخ  ورملق 
راکتبا هب  سراف  جـیلخ  يراکمه  ياروش  ءاضعا  ساسا  نیمه  رب  .دش (5)  دنهاوخ  ور  هبور  يدج  لئاسم  تالکـشم و  اب  دندرک  یم 

بقع يارب  ار  قارع  برع  ياهروشک  یتح  علطم ، عبانم  تاراـهظا  رباـنب  .دـندرک  مادـقا  هداـعلا  قوف  سـالجا  يرازگرب  هب  ناتـسبرع 
زا ار  دوخ  ياهورین  قارع  هک  یتروص  رد  دـندرک  دـیدهت  دـنداد و  رارق  راشف  تحت  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  ناریا و  كاـخ  زا  ینیـشن 

 . .درک (7) دنهاوخ  عطق  دوب (6)  رالد  درایلیم  رب 22  غلاب  خیرات  نآ  ات  هک  ار  دوخ  یلام  ياه  کمک  دنکن  جراخ  ناریا  كاخ 

هب نداد  همتاخ  قارع و  میژر  ظفح  هب  هکنیا  رب  هوالع  اروش ، ریخا  سالجا 

91 ص :

همانلصف نیگن ، همانلـصف  همجرت  هورگ  قارع ،» ناریا و  گنج  سراف و  جیلخ  يراکمه  ياروش  ، » نایـشیشک يا -  فزوج  . 264 - 1
ص 83. ناتسبات 1381 ، لوا ، هرامش  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  ناریا ، نیگن 

.1361  / 4 زور 19 /  شرازگ  ص 196 ، ذخأم 174 ، . 265 - 2
ذخأم 205. . 266 - 3

.نامه . 267 - 4
.1361  / 4 زور 22 /  شرازگ  ص 235 ، ذخأم 174 ، . 268 - 5

رکذ ار  درایلیم  مقر 42  هیروس  پاچ  ثعبلا  همانزور ي  یتح  تسا و  هدش  رکذ  رالد  درایلیم  مقر 25  اه  شرازگ  یخرب  رد  . 269 - 6
.دیسر رالد  درایلیم  ات 100  هب 80  گنج  نایاپ  ات  مقر  نیا  20 ص 650 ،) دلج گنج ، رامشزور   ) .تسا هدرک 

.تلو يد  یناملآ  همانزور  ، 1361  / 5 زور 9 /  شرازگ  ص 448 ، ذخأم 174 ، . 270 - 7
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رگید ياهروشک  يورملق  هب  نآ  شرتسگ  زا  يریگولج  گنج و  راهم  يارب  ییرارطـضا  گنهامه  ياه  همانرب  تشاد  مامتها  گنج 
یم ناریا  زا  .دنهد و  نایاپ  گنج  هب  قارع  زا  تیامح  اب  زیمآ و  تملاسم  هار  زا  ات  دندیـشوک  یم  روظنم  نیا  هب  تشاد  رظن  رد  زین  ار 

قارع ناریا و  زا  اـه  شرازگ  زا  يا  هراـپ  رباـنب  .دهد (1)  تبثم  خـساپ  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  حلـص  ياه  تئیه  هب  ات  دنتـساوخ 
.تفریذپن ناریا  هک  دننک  هرکاذم  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  هدج  رد  روضح  اب  روشک  ود  ناگدنیامن  دنتساوخ 

هلئـسم ياج  هب  هقطنم  ياهروشک  دوب  نانبل  لاغـشا  هناتـسآ ي  رد  درک و  یم  زاـت  تخاـت و  ناـنبل  بونج  رد  لیئارـسا  هک  یلاـح  رد 
یط هک  اکیرما ، پاچ  روتینام ، سنیاس  نیتسیرک  هماـنزور ي  هتـشون ي  هب  .دـنداد  قارع  ناریا و  گـنج  هب  ار  تیولوا  اـه  ینیطـسلف 

، هنایمرواخ رد  یکیتیلپوئژ  لوحت  رییغت و  هک  دـندوب  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  اه  یلیئارـسا  دـش ، شخپ  اکیرما  ویدار  زا  يربخ  شرازگ 
گنج همادا ي  اب  دندوب  راودیما  یلو  دـش  دـهاوخ  لیئارـسا  هیلع  یبرع  ياهروشک  داحتا  بجوم  تدـم ، هاتوک  تروص  هب  دـنچ  ره 

 . .دوش (2) زکرمتم  قارع  ناریا و  گنج  سراف و  جیلخ  هب  نانبل  بونج  لاغشا  هنایمرواخ و  زا  تاهجوت  قارع ، ناریا و 

عضاوم الباقتم  هقطنم و  ياهروشک  راتفر  عضاوم و  رب  رهشمرخ ، حتف  ياهدمایپ  ریسفت  لیلحت و  اب  اکیرما  یمسر  تاماقم  اه و  هناسر 
تسایس هرابرد ي  اکیرما ، عافد  ریزو  دلفسمار ، زا  هک  یماگنه  اریخا  هک  نانچ  .دنتشاد  ریثأت  اکیرما  راتفر  عضاوم و  رب  اهروشک  نیا 

نآ رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  دیاب  : » تفگ خساپ  رد  دش  لاؤس  مادص  اب  يو  تاقالم  قارع و  دروم  رد  ههد 1980  رد  اکیرما  ياه 
میدوب نارگن  اقیمع  مه  ام  .دش  دهاوخ  زوریپ  ناریا  هک  دندوب  نیا  نارگن  هقطنم  رد  ام  ناتـسود  دندوب  گنج  رد  قارع  ناریا و  نامز 
هتساوخ نم  زا  : » دیوگ یم  هقطنم  هب  رفس  هرابرد ي  ساسا  نیمه  رب  يو  .دوش » هقطنم  لک  رد  یتابث  یب  داجیا  بجوم  ناریا  يزوریپ 

تفگ .مدرک  تبحـص  اهنآ  اب  ام  عفانم  هرابرد ي  مدرک و  تاقالم  نیـسح  مادـص  زیزع و  قراط  اب  رفـس  نیا  رد  مورب و  قارع  هب  دـش 
دوب ام  ياه  کمک  تفایرد  هب  لیام  دراد و  رارق  یطیارش  هچ  رد  تسناد  یم  مادص  .دوب  دیفم  رایسب  ام  يوگو 

92 ص :

ص 87. ذخأم 205 ، . 271 - 1
ص 122 و 123. ذخأم 36 ، . 272 - 2
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 . (1) .دنک » هلباقم  نایناریا  اب  يرتهب  تاعالطا  اب  دناوتب  ات 

حتف هناتـسآ ي  رد  هک  نانچ  دـندوب ؛ نارگن  روشک  نیا  دوس  هب  هنزاوم  رییغت  لامتحا  زا  ناریا ، ياهیزوریپ  یباـیزرا  اـب  اـه  ییاـکیرما 
ریزو  (2) .دوب » دـهاوخن  اکیرما  عفن  هب  قارع ، اب  گنج  رد  ناریا  يزوریپ  : » درک مالعا  اکیرما ، تقو  عاـفد  ریزو  رگربنیاو ، رهـشمرخ 

زا یـشان  هک  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  رد  یـساسا  رییغت  هنوگره  ربارب  رد  اکیرما  : » درک مالعا  نامز  نامه  رد  زین  اکیرما  تقو  هجراخ 
لیئارسا هنایمرواخ و  ياهروشک  يارب  يدج  يرطخ  ار  ناریا  رگربنیاو   (3) .دوب » دهاوخن  توافت  یب  دشاب  یم  قارع  ناریا و  گنج 

: تفگ گنج  هب  نداد  نایاپ  هوحن ي  هرابرد ي  اکیرما  لیامت  زا  نینچمه  يو  .تسناد (4) 

عفانم تهج  رد  انیقی  ناریا  يزوریپ  نوچ  دـنزن  مهرب  ار  هقطنم  تابث  هک  دـبای  نایاپ  یقیرط  هب  گنج  نیا  هک  میتسه  نآ  ناهاوخ  ام  »
 . (5) .دوب » دهاوخن  ام  یلم 

زین روشک  نآ  يا  هقطنم  تسایـس  ات  دـش  ثعاب  نیمه  درک و  رییغت  تالوحت  زا  اکیرما  یبایزرا  هک  دـهد  یم  ناـشن  نئارق  دـهاوش و 
یکیژتارتسا تسایس  یسررب  هب  اکیرما  : » تشون روتینام  سنیاس  نیتسیرک  ییاکیرما  همانزور ي  نامز  نامه  رد  هک  نانچ  .دبای  رییغت 

زا سومورک ، ندا  يرازگربخ  اـب  هبحاـصم  رد  ییاـکیرما ، زادرپ  هیرظن  رجنیـسیک ، يرنه   (6) .تسا » هتخادرپ  سراـف  جـیلخ  رد  شا 
زا يرازگربـخ  نیا  شرازگ  .تخادرپ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تارطخ  يوروـش و  تادـیدهت  هسیاـقم ي  اـه و  تیوـلوا  هـب  اـیلاتیا ،

: تسا نینچ  هبحاصم 

سأر رد  زورما  هب  ات  یلو  دشاب  هتـشاد  تیولوا  ناریاس  رب  دناوت  یمن  دوش و  یم  یقلت  رود  هلئـسم  کی  دنچ  ره  يوروش  مسیلایرپما  »
یمالـسا يروهمج  نداد  هولج  كانرطخ  اب  تسناد و  يوروش  دـیدهت  هدـننک ي  لح  اهنت  ار  اکیرما  يو  .تسا  هدوب  اکیرما  لـئاسم 

هلصاف ي رد  يوروش  تسا ؛ ناریا  یمالسا  بالقنا  رطخ  زا  رتمک  يوروش  رطخ  سراف  جیلخ  هیحان ي  ياهروشک  يارب  تفگ : ناریا 
دروم رد  يو  .دـنک  لـح  ار  نآ  دـناوت  یم  اـکیرما  طـقف  هک  دوـش  یم  بوـسحم  یلکـشم  تهج  ره  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  يرترود 
جیلخ یبرع  ياهروشک  سرت  .دش  یم  هدـنرب  گنج  نیا  رد  قارع  رگا  تفگ : سب  شتآ  يرارقرب  ترورـض  قارع و  ناریا و  گنج 

یتارطخ سراف و 

93 ص :

ص 14. ، 1381  / 8  / 25 ناهیک ، همانزور  ، CBS ییویدار هکبش  اب  دلفسمار  هبحاصم  . 273 - 1
.رتیور يرازگربخ  زا  لقن  هب  ، 1361  / 3  / 1 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 274 - 2

.مارهالا يرصم  همانزور  زا  لقن  هب  ناملآ  يرازگربخ  ، 61  / 2  / 29 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 275 - 3
یشاوح ص 178 ، ، 1366 نارهت ، تاعالطا ، تاراشتنا  نایبارتوبا ، نیـسح  همجرت  ناـنبل ، رد  تناـیخ  اـطخ و  لاـب ، جروج  . 276 - 4

.دنومول همانزور  زا  لقن  هب  مجرتم 
ذخأم 214. . 277 - 5

.1361  / 3  / 6 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 278 - 6
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تردـق نزاوت  دوجو  هلئـسم  هک  یتیمها  هب  هجوت  اب  تشاد و  یمن  یتوافت  تسا  زورما  هچنآ  اـب  .دراد  دوجو  اـکیرما  عفاـنم  يارب  هک 
ناریا هب  میناوتن  هک  تمیق  نیا  هب  عضوم  نیا  هک  میهاوخ  یمن  یلو  .دوش  رارقرب  سب  شتآ  ات  میدـنم  هقالع  ام  .دراد  يا  هیحاـن  ياـه 

هک ناریا  ینونک  تاماقم  اـب  اـی  دوش  ینیمخ  ماـما )  ) نیـشناج هک  يرگید  ور  هناـیم  میژر  کـی  اـب  یتح  .دوش  ماـمت  میوشب  کـیدزن 
اب هک  تسا  يروشک  يوس  زا  هراومه  ناریا  لالقتسا  رب  یخیرات  دیدهت  هک  دننادب  دنربب و  یپ  یـسایس  يایفارغج  تقیقح  هب  هرخالاب 

تردق تالیامت  زا  ناریا  هک  دشاب  طرـش  نیا  هب  دـیاب  ناریا  هب  ندـش  کیدزن  .يوروش  ینعی  .دراد  كرتشم  زرم  رتمولیک  نآ 1500 
 . (1) .دنک » رظن  فرص  سراف  جیلخ  رد  هنابلط 

یم اکیرما  لوا  تیولوا  ار  يوروش  دیدهت  هکنیا  نمـض  تسخن ، دنک ، یم  هراشا  یـساسا  هلئـسم  دنچ  هب  هبحاصم  نیا  رد  رجنیـسیک 
تیولوا دوب  دقتعم  هقطنم  ياهروشک  هرابرد ي  يو  .دـنک  یم  رکذ  دـیدهت  نیا  لح  هلباقم و  يارب  تردـق  هناگی  ار  اکیرما  اما  دـناد 

نیا رب  هدنرب  نودب  گنج  بوچراچ  رد  قارع  ناریا و  گنج  دروم  رد  رجنیـسیک  .يوروش  هن  تسا و  ناریا  بالقنا  دیدهت  اهنآ  لوا 
یم دیدهت  هقطنم  رد  اوق  نزاوت  زاب  اریز  تشادـن ؛ ینادـنچ  توافت  مه  زاب  دـش  یم  زوریپ  ناریا  ياج  هب  قارع  رگا  یتح  هک  دوب  رظن 

هتـشاد دوجو  ناریا  هب  اکیرما  یکیدزن  ناکما  هک  دوش  رارقرب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  هک  دوب  دـقتعم  سب  شتآ  هرابرد ي  رجنیـسیک  .دـش 
دیابن دشاب و  ناریا  نایز  هب  قارع و  عفن  هب  هبناج  کی  دـیابن  اکیرما  ياه  تسایـس  هک  هدـش  رکذـتم  شتاراهظا  رد  رجنیـسیک  .دـشاب 

يروصت نینچ  ندمآ  دوجو  هب  اریز  دشاب ، قارع  زا  تیامح  رد  یلصا  مهتم  اکیرما  ناریا  رظن  زا  هک  دهد  رارق  یتیعضو  رد  ار  گنج 
 . .درک (2) دهاوخ  دودسم  ار  ناریا  هب  اکیرما  تشگزاب  ناکما  ناریا  رد  اکیرما  ياه  تسایس  زا 

راتفر اه و  تسایس  رب  زین  هقطنم و  حطس  رد  اه  يزوریپ  باتزاب  هک  یلاح  رد 

94 ص :

.1361  / 4 زور 4 /  شرازگ  ص 71 ، ذخأم 174 ، . 279 - 1
هب قارع  يارب  ار  روصت  نیا  اهدعب  داد و  رییغت  قارع  دوس  هب  ار  یماظن  نزاوت  قارع  زا  تیامح  رد  اکیرما  تسایـس  تیهام  . 280 - 2

.دوب هلئسم  نیمه  لصاح  قارع  طسوت  تیوک  لاغشا  .دیامن  راتفر  يریگ و  میمصت  دوخ  يا  هقطنم  تردق  ساسا  رب  هک  دروآ  دوجو 
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لکـش تشاد  يدیدج  دنور  گنج  رد  يزوریپ  ساسحا  رب  اکتا  اب  زین  ناریا  رد  دوب  هدروآ  دوجو  هب  ار  يا  هدیچیپ  تیعـضو  اکیرما 
ناریا و رد  اتدوک (1)  ررکم  ياه  شالت  زا  رثأتم  ار  اضف  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  تلع  زا  یـشخب  دوخ  باتک  رد  نمزدرک  .تفرگ  یم 
رد .دش  دیدشت  گنج  عورش  سپـس  اهدادخر و  ریاس  اب  دمآ و  دوجو  هب  بالقنا  يزوریپ  اب  هک  تسناد  یم  یبالقنا  ياضف  عقاو ، رد 

رتیور يرازگربخ  نامز ، ناـمه  رد  .تشاد  دوجو  لـیامت  یماـظن  تاـیلمع  هب  دوب  يزوریپ  ساـسحا  زا  رثأـتم  هک  دـیدج  ياـضف  نیا 
: ناریا لخاد  رد  اه  يزوریپ  باتزاب  زا  دراد  یشرازگ 

نایاپ يارب  ناریا  طیارـش  نتفریذـپ  هب  دادـغب  ندرک  دـعاقتم  روظنم  هب  زواجتم  بیقعت  زا  تیاـمح  رد  تردـقرپ  ياـهدایرف  ناریا  رد  »
حتف يارب  ار  دوخ  هک  دـنهاوخ  یم  ارـصم  مدرم  زا  یهورگ  ياه  هناسر  یبهذـم و  یماظن و  ناربهر  .تسا  هتفرگ  الاب  گنج  هب  نداد 

همانزور مامت  لوا  تاحفـص  رب  زور  ره  يزوریپ  ات  گنج  راعـش  .دـننک  هدامآ  قارع ، نیمزرـس  رد  سدـقم  رهـش  ود  فجن ، البرک و 
 . (2) .ددنب » یم  شقن  ناریا  ياه 

اه تاقالم  رد  ناگدنیامن  رتشیب  : » دسیون یم  سلجم  ناگدنیامن  تالیامت  عوضوم و  نیا  هرابرد ي  دوخ  تارطاخ  رد  یمشاه  ياقآ 
راهظا قارع  یبالقنا  یمالـسا -  ياهورین  رب  مادـص  راشف  همادا ي  مادـص و  تازاجم  مدـع  سب و  شتآ  شریذـپ  لاـمتحا  هب  تبـسن 

: دسیون یم  اهنآ ، شنکاو  ناگدنمزر و  لیامت  هرابرد ي  نینچمه  يو   (3) .دننک » یم  ینارگن 

همادا رب  دیکأت  هک  متشاد  ناگدنمزر  يوس  زا  یناوارف  تاعجارم  [ سدقملا تیب  تایلمع  نادیهـش  تشادگرزب  مسارم  ] هسلج نیا  رد  »
هک مداد  نانیمطا  اهنآ  هب  .دندرک  یم  تناها  دننک  یم  حرطم  ار  گنج  متخ  تحلصم  هک  یناسک  هب  تبـسن  دنتشاد (4) و  گنج  ي 

 . (5) .دنراد » رظن  ریز  ار  گنج  تسایس  ماما  صخش 

95 ص :

ص 170. ذخأم 85 ، . 281 - 1
.1361  / 4 زور 18 /  شرازگ  ص 184  ذخأم 174 ، . 282 - 2

 / 2  / 26 یمالـسا ، يروهمج  همانزور  (، 1361  / 12 هبنـشود 6 /  تارطاـخ  « ) نارحب زا  سپ   » یناجنـسفر یمـشاه  ربکا  . 283 - 3
ص 9. ، 1380

روظنم هب  اعیرس  هک  دنداد  داهنشیپ  دندرک و  نفلت  يرظتنم  ياقآ  بش  : » دسیون یم  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمشاه  ياقآ  . 284 - 4
(. 1361  / 2 هبنش 18 /  زور  تارطاخ  ، 80  / 2  / 29 یمالسا ، يروهمج  همانزور  « ) .میوش قارع  كاخ  دراو  مادص  طوقس 

 / 2  / 30 یمالـسا ، يروهمج  همانزور  (، 1361  / 12 هبنـشود 27 /  تارطاخ  « ) نارحب زا  سپ   » یناجنـسفر یمـشاه  ربکا  . 285 - 5
ص 8. ، 1380
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متفه هعمج  زامن  هبطخ ي  رد  درک و  هجوت  اه  شنکاو  ریاس  ناریا و  هعماج ي  رد  دوجوم  تالیامت  هب  نامز  نامه  رد  یمشاه  ياقآ 
ار نآ  ریثأت  مدرم و  رد  يزوریپ  تردق و  ساسحا  ناشیا  .درک  نایب  گنج  هرابرد ي  ار  ناریا  هاگدید  زا  یمهم  شخب  دادرخ 1361 

: درک وگزاب  گنج  همادا ي  يارب 

دینک زارد  ار  ناتتـسد  دیتسیاب و  ناتزرم  تشپ  دیورب  هک  دییوگب  دیناوت  یم  دـنراد  نانیمطا  ناشدوخ  هب  ردـق  نیا  هک  یمدرم  هب  ایآ  »
 . (1) دهدب »؟ تراسخ  ناونع  هب  ار  يزیچ  مادص  ات 

: تفگ درک و  هراشا  للم  نامزاس  قیرط  زا  سب  شتآ  يرارقرب  يارب  اکیرما  شالت  هب  ناشیا 

سب شتآ  داهنـشیپ  دنهد و  لیکـشت  ار  للم  نامزاس  تینما  ياروش  هسلج  دـنهاوخ  یم  اه  ییاکیرما  هک  دـنا  هدرک  دـنلب  يا  همزمز  »
رگید راب  کی  تینما  ياروش  دـیراذگب  تینما ! ياروش  مه  نآ  للم و  نامزاس  نآ  .دـنراتخم  دـننکب  دـنهاوخب  راـک  ره  اـهنآ  دـننک ،

، كاخ زا  رتمولیک  نارازه  هک  يروشک  دنیوگب  دننیـشنب و  اجنآ  رد  لقاع  مدآ  رفن  دنچ  هک  دوش  یم  هنوگچ  .دربب  ار  شدوخ  يوربآ 
، هداد حورجم  دیهش و  همه  نیا  هدید ، تراسخ  همه  نیا.دوب  لاغشا  هام  تدم 20  هب  شرهش  هد  زا  شیب  اتسور و  رازه  کی  زا  شیب 

رفن دنچ  هدش ، وا  هب  هک  ییاه  ملظ  همه  نیا  اب  يروشک  هداتفا ، دیلوت  زا  شیاه  هناخراک  همه  نیا  هدوب ، لیطعت  شیاهردـنب  همه  نیا 
 . (3) دریذپ »؟ یم  ار  نیا  یسک  هچ  .دنک  لوبق  ار  سب (2)  شتآ  یطرش  زایتما و  چیه  نودب  هک  دنیوگب  دننیشنب و  للم  نامزاس  رد 

: دیوگ یم  و  مینکب » دیاب  هچ  ام  رضاح ، طیارش  رد   » هک دسرپ  یم  دنک و  یم  باطخ  اکیرما  قارع و  هب  نینچمه  یمشاه  ياقآ 

 - هللااب ذوعن  رگا -  دوخ  وت  مادص ، يدرک ؟ یم  راک  هچ  يدوب  ام  ياج  رگا  وت  اکیرما ، »

96 ص :

.1361  / 3 مود 7 /  هبطخ  ص 250 ، ذخأم 167 ، . 286 - 1
ریثأت گنج و  فقوت  همزمز  يریگ  لکـش  نامز  هرابرد ي  عافد  زواـجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  رد  یمـشاه  ياـقآ  اهدـعب  . 287 - 2

یم هک  تسا  نامز  نآ  زا  میتسه و  يورـشیپ  لاح  رد  ام  دیمهف  ایند  دش  دازآ  نمـشد  لاغـشا  زا  هک  رهـشمرخ  : » تفگ رهـشمرخ  حتف 
زواجت و ياه  هبنج  یـسانشزاب  عافد ، زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  هناخریبد  « ) .دـش زاـغآ  يدـج  گـنج  فقوت  ياـه  همزمز  مینیب 

(. هیماتتخا ینارنخس  ص 48 ، ، 1368 نارهت ، عافد ،
ص 249. ذخأم 167 ، . 288 - 3
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یم رکف  امـش  تقو  نآ  میتشاد ؛ هراوآ  همه  نیا  میدـید ؛ تراـسخ  همه  نیا  .میداد  هتـشک  همه  نیا  يدرک ؟ یم  هچ  يدوب  اـم  ياـج 
ام تمارغ  هللا ، ای  : هک مییوگ  یم  رود  نآ  زا  میتسیا و  یم  هدیـشک -  ایفارغج  هک  یطخ  نامدوخ -  ياهزرم  تشپ  میور  یم  ام  دـینک 

 . (1) .هدب » ار 

تفرگ یم  لکش  تشاد  هک  یتاغیلبت  یـسایس -  دیدج  ياهدنور  هب  رهـشمرخ  حتف  ات  نیبملا  حتف  تایلمع  لصافدح  رد  ینیمخ  ماما 
هب هک  نانچ  .دنتسناد  یم  رترب  رهشمرخ  حتف  هژیوب  یماظن  ياه  يزوریپ  اب  ار  ناریا  عضوم  ماما  .دندرک  دیکأت  موهفم  دنچ  رب  هجوت و 

: دندومرف رهشمرخ  حتف  تبسانم 

 . (2) .دیوگ » یم  نخس  تردق  عضوم  زا  ام  دنمزوریپ  تلم  تلود و  مولظم ، رهشمرخ  حتف  اب  زورما  »

: دندرک دیکأت  اددجم  ار  موهفم  نیمه  يرگید  تیعقوم  رد  ناشیا 

 . (3) .تساه » نابز  رس  رب  اج  همه  رد  تسا و  حرطم  دنمورین  گرزب و  ناریا  کی  ناونع  هب  زورما  ناریا  »

: دنتفگ نآ  ریسفت  رد  دندرک و  دقن  ار  گرزب  ياه  تردق  تسایس  رییغت  ماما  ساسا  نیمه  رب 

یم ار  رخآ  ياـه  سفن  امـش  نهیم  مالـسا و  نانمـشد  ...هللا  دـمح  هب  تسا و  هدـش  ناریا  بیـصن  هک  یگرزب  يزوریپ  نیا  رد  هکنیا  »
هقطنم یهاگ  دننک و  یم  دیدهت  ار  امش  دننک  یم  دیدهت  ار  ام  یهاگ  دنداتفا و  تشحو  هب  گرزب  ياه  تردق  هک  دینیب  یم  دنـشک ،
ناریا رد  هک  یتدحو  نیا  زا  یمالـسا و  تردق  نیا  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  دننک  جیـسب  دـنهاوخ  یم  ام  تلم  ام و  دـض  رب  ار 

 . (4) .دنراد » فوخ  تسا  هدش  ادیپ 

: دنتفگ اکیرما  روهمج  سیئر  نانخس  هب  خساپ  رد  نینچمه  ناشیا 

عفن هب  رگید  گنج  نیا  هکنیا  يارب  .دورب  نیب  زا  مینکب  يراک  کی  دـیاب  رگید  ار  گنج  نیا  هک  تسا  هتفگ  اکیرما  روهمج  سیئر  »
رارقا وچمه  حالطـصا ، هب  تردـقربا  روشک  کی  روهمج  سیئر  مدآ ، رفن  کی  هک  تسا  يرارقا  هچ  نیا  دـینیبب  امـش  .تسین  اـکیرما 

یم الاح  تسا  هدوب  یمالـسا  يروهمج  ندز  مه  هب  يارب  گنج  هکنیا  يارب  تسا ، هدوب  اکیرما  عفن  هب  الاح  اـت  گـنج  هک  دـنک  یم 
راک نیا  دوش  یمن  مینیب 

97 ص :

ص 246. ذخأم 167 ، . 289 - 1
.1361  / 3  / 3 ینیمخ ، ماما  مایپ  ص 154 ، دلج 16 ، رون ، هفیحص  . 290 - 2

.1361  / 3  / 8 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 162  نامه ، . 291 - 3

.1361  / 3  / 9 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 163  نامه ، . 292 - 4
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تـسا يرطخ  کی  الاح  سپ  دنوشب  رادیب  مه  ناملـسم  ياهروشک  ریاس  دنکب و  يدایز  دشر  یمالـسا  يروهمج  هک  تسا  نکمم  و 
ار گنج  نیا  دنیایب و  هک  دنراک  ردنا  تسد  هک  یصاخشا  همه  زا  تسا  هدرک  اضاقت  الاح  .تسین  اکیرما  عفن  هب  رگید  اکیرما ، يارب 

 . (1) .دننادرگرب » حلص  هب  يروط  کی  هب 

تعامج همئا  عمج  رد  هک  نانچ  دوب ، نارگن  ناریا  ياه  يزوریپ  هب  نآ  ياه  شنکاو  زا  اکیرما و  ياـه  تسایـس  زا  عومجم  رد  ماـما 
: دندومرف ناجنز  ناتسا 

نکمم ام  يارب  گنج  يزوریپ  زا  دـعب  هک  تسا  ییاـیاضق  دـیآ  شیپ  اـم  يارب  تسا  نکمم  میتسه و  ـالتبم  نآ  هب  زورما  هک  يزیچ  »
هیـضق هچ  هک  دننادن  دیاش  مدرم  زا  یـضعب  ...دنک  عطق  روشک  نیا  زا  ار  شعمط  يدوز  نیا  هب  تسین  مولعم  اکیرما  دیایب  شیپ  تسا 

 . (2) .تسا » هدش  عقاو  يا 

هلمح اب  دعب  لاس  تشه  هک  دنداد  رادشه  ار  یعوضوم  دندرک و  دقن  مادص  ظفح  رد  ار  هقطنم  ياهروشک  تسایـس  نینچمه  ناشیا 
یمدآ دریگ  تسد  هب  ار  تردـق  دـنک و  ادـیپ  تاجن  مادـص  رگا  هک  دـینادب  امـش   » .دـش راکـشآ  نآ  داعبا  یخرب  تیوک  هب  قارع  ي 

یهارمه وا  اب  هک  امش  اب  نونج  نیا  دراد و  ار  شدوخ  ینیب  گرزب  نونج  هک  تسا  یمدآ  .دنکب  امش  لاثما  زا  یسانشردق  هک  تسین 
 . (3) .درک » دهاوخ  هابت  دشاب  هتشاد  تردق  رگا  ار  امش  دزیخ و  یمرب  گنج  هب  دیدرک 

: دندومرف ینانخس  رد  ناریا  راتفر  عضاوم و  زا  اهنآ  ینارگن  عفر  يارب  دندرک  باطخ  هقطنم  ياهروشک  هب  ماما  سپس 

نآرق مالسا و  مکح  هب  ام  اب  دیرادرب و  تسد  نآ  ناگتـسب  اکیرما و  يارچ  نوچ و  یب  تعاطا  زا  رگا  هک  مهد  یم  نانیمطا  امـش  هب  »
 . (4) .دید » دیهاوخن  ینابیتشپ  ریخ و  زج  ام  زا  دینک  راتفر 

دوجو هب  قارع  ناریا و  لخاد  رد  هقطنم و  حطـس  رد  ار  يدیدج  ياضف  رهـشمرخ  حـتف  زا  لصاح  ياه  شنکاو  شنک و  هعومجم ي 
زا سپ  گنج  همادا ي  هنیمز ي  هجیتن ، رد  تشاذگ و  ریثأت  نارگیزاب  هیلک ي  تسایس  عضاوم و  يریگ ، میمصت  رب  دنیآرف  هک  دروآ 

.دوش یم  یسررب  باتک  موس  لصف  رد  عوضوم  نیا  .دش  راکشآ  دیدج  یتیعقاو  لکش  هب  رهشمرخ  حتف 

98 ص :

.1361  / 1  / 14 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 108  نامه ، . 293 - 1

.1361  / 3  / 16 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 184  نامه ، . 294 - 2

.1361  / 2  / 26 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 150  نامه ، . 295 - 3
.1361  / 3  / 3 ینیمخ ، ماما  مایپ  ص 155 ، نامه ، . 296 - 4
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يریگ میمصت 

هراشا

هنوگ نامه  .تسا  هدش  لیدـبت  یخیرات  یتیعقاو  هب  نونکا  مه  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمـصت  عوضوم 
تیعقاو هب  میمصت ، نیا  ذاختا  تلع  زا  شسرپ  زین  زورما  تشاد  يزاس  تشونرس  ریثأت  شقن و  عوقو  نامز  رد  يریگ  میمصت  نیا  هک 

نیا ددجم  ینیبزاب  اب  .تسا  هدنکفا  شلاچ  هب  ار  نیشیپ  تایعقاو  دوجوم  ياهرواب  تاروصت و  هجیتن  رد  تسا و  هدش  لیدبت  يدیدج 
.دش دهاوخ  نشور  دـیماجنا ، یخیرات  تیعقاو  نیا  روهظ  هب  هک  یلماوع  گنج و  تالوحت  رب  مکاح ، قطنم  یخیرات ، يریگ  میمـصت 

 . (1)

تسا و زکرمتم  ناریا  يریگ  میمـصت  رب  رتشیب  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  تلع  هرابرد ي  ینونک  ياه  تواضق  اهرواب و 
هجوـت رتـمک  ناریا ، هب  تمارغ  ندرکن  تخادرپ  گـنج  همادا ي  ناریا (2) و  هب  قارع  زواجت  دـننام  اهریغتم  لـماوع و  ریاـس  شقن  هب 

روشک لخاد  رد  گنج  هب  يداقتنا (3)  نامتفگ  شرتسگ  .تسا  هدش 

99 ص :

هاگدـید تیعقاو »  » دروم رد  خـیرات  رد  هیرظن  بحاص  يرامعم و  هفـسلف و  هزوح  رد  هدـش  هتخانـش  هرهچ ي  ویلیریو  لواپ  . 297 - 1
تیعقاو ینعی  .دنا  هدشن  راکشآ  نونکات  زاغآ  زا  تیعقاو  فلتخم  ياه  هیال  مدقتعم  نم  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  يو  .دراد  یـصاخ 

(I  ) لوا هقبط  تیعقاو  زا  ناوت  یم  هک  تسور  نیمه  زا  .دـیآ  یم  نوریب  گنهرف  لد  زا  هکلب  دـشاب  دوجوم  لـبق  زا  هک  تسین  يزیچ 
تیعقاو ای  دـیدج  تیعقاو  کی  اـب  نآ  زا  دـعب  دوش و  یم  يزاـس  هیبش  یـساکع  ریظن  يدـیدج  يژولونکت  قیرط  زا  هک  تفگ  نخس 

هدـش ي دـیلوت  تیعقاو  هب  ار  دوـخ  ياـج  دور و  یم  نیب  زا  تسا  هدرک  دـیلوت  يا  هعماـج  هک  ار  یتـیعقاو  ....دـیوش  یم  هجاوـم  مود 
هک تساجنیا ، ینیزگیاج ، اب  سپـس  دوش  یم  ماجنا  دیلقت  قیرط  زا  ادـتبا  راک  نیا  .تسه  مه  رت  هزات  هک  دـهد  یم  رتناوج  يا  هعماج 

هجو چیه  هب  میناوت  یمن  ام  ار  لبق  لاس  رازه  اه  ینیچ  ای  ناتساب  ياه  يرصم  تیعقاو  الثم  .دوش  یم  شومارف  یلکب  نیتسخن  تیعقاو 
، ژاتیمرآ ناج  زا  وگو  تفگ  « ) .دندیـشیدنا یم  يزیچ  هچ  هب  دندوب و  هنوگچ  اهنآ  مینادب  هک  میرادـن  تسد  رد  یخنرـس  ام  .میمهفب 

(. 145 ص 146 -  هرامش ي 5 ، ناتسبات 1381 ، نامتفگ ، همانلصف ي  روپنامرهق ، نامحر  همجرت ي 
.دوش یم  دادملق  رصقم  ناریا  هب  زواجت  لیلد  هب  قارع  یقوقح ، ثحابم  رد  . 298 - 2

.1382 مود ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  گنج ، یساسا  ياه  شسرپ  نایدورد ، دمحم  . 299 - 3
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.تسا هدیشخب  قیمعت  شرتسگ و  ار  ثحب  نیا  هنماد ي  زین ،

نآ زا  رتمهم  ناریا و   (1) یماظن » لمع  راکتبا   » »و یبالقنا رکفت   » زا رثأتم  يا  هزادـنا  اـت  نآ ، هب  هجوت  ناریا و  يریگ  میمـصت  تیمها 
هـلحرم ي رد  ناریا  ياــه  يزوریپ  زا  لــصاح  ياـه (3)  ینیب  شوـخ  .تـسا (2)  هدوـب  قارع » رب  ناریا  یماــظن  یــسایس -  يرترب  »

رایـسب شقن  نارگیزاب  ریاس  دزن  رد  يرترب  نیا  زا  لصاح  ياه  ینارگن  الباقتم  ناریا و  يرترب  هجیتن  رد  یلاغـشا و  قطانم  يزاسدازآ 
: تشون ناریا  راتفر  ریثأت  هرابرد ي  نوبیرتدلاره  نامز  نامه  رد  هک  نانچ  تشاد ؛ دیدج  ياه  شنکاو  شنک و  داجیا  رد  یمهم 

هنزاوم يدوعس و  ناتـسبرع  تیوک و  تینما  قارع ، یـسایس  هدنیآ  رب  دناوت  یم  داد ، دهاوخن  ماجنا  ای  داد  دهاوخ  ماجنا  ناریا  هچنآ  »
 . (4) .دشاب » هتشاد  يا  هداعلا  قوف  ریثأت  سراف  جیلخ  یتآ  کیژتارتسا  ي 

هنوگ نیا  ساکعنا  نامز ، نآ  رد  یلو  تفاـین  ققحت  زگره  اـه ، ینیب  شیپ  ریاـس  دـننامه  نوبیرتدـلاره  ینیب  شیپ  تسا  نشور  هچنآ 
حتف زا  سپ  دیدج  ياضف  عضو و  دسر  یم  رظن  هب  حیضوت  نیا  اب  .داد  لکش  ار  گنج  یتاغیلبت  یناور -  ياضف  زا  یـشخب  اه  لیلحت 

رد تشاذـگ و  ریثأت  نارگیزاب  زا  يا  هعومجم  راتفر  يریگ و  میمـصت  رب  لمع  رد  دوب ، زیمآ  هغلاـبم  يا  هزادـنا  اـت  هچرگ  رهـشمرخ ،
.تخاس مهارف  ار  گنج  همادا ي  ياه  هنیمز  هدیچیپ  قیمع و  رایسب  یلماعت 

حتف زا  سپ  گنج  همادا ي  ایآ  هک  درک  حرط  ار  شـسرپ  نیا  ناوت  یم  نارگیزاب ، ریاس  راتفر  ریثأت  عاـضوا و  ریثأـت  ساـسا  رب  لاـح ،
ایآ دوب ؟ ریذپان  بانتجا  رهشمرخ 

100 ص :

 / 29 ریفسلا ، همانزور ي  یماظن ،» داعبا  رد  سراف  جیلخ  گنج  نوماریپ  (، » قارع شترا  داتس  قباس  گنهرس   ) يریبز دمحا  . 300 - 1
ص 5. ، 1368  / 10  / 11 توریب ، رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ترافس  ، 1989  / 11 ات 20 /   1989  / 8

دنتـسناوت اـه  یناریا  هکنیا  زا  سپ  اـیآ  هک : درک  حرط  ار  شـسرپ  نیا  ناـنبل ، پاـچ  ریفـسلا ، هماـنزور ي  ناـمز  ناـمه  رد  . 301 - 2
رامشزور ( ؟ درک دهاوخ  زاب  هزات  یلادج  يور  هب  ار  اهرد  گنج  ای  دسر  یم  نایاپ  هب  قارع  ناریا و  گنج  دنیامن  دازآ  ار  رهـشمرخ 

نیا هب  نداد  نایاپ  يارب  ایآ  تفگ : زین  هرهاق  ویدار  ( 1361  / 4 زور 13 /  شرازگ  ، 144 ص 145 -  ، 20 دلج قارع ، ناریا و  گنج ،
(. 1361  / 4 زور 8 /  شرازگ  ص 106  نامه ، ( ؟ دراد دوجو  رگید  یهار  ناریا  طیارش  لوبق  زا  ریغ  هدنزاب  يارب  گنج 

شقن و گنج  همادا  عورـش و  رد  ینیب  شوخ  تسا  دقتعم  اه  گنج  همادا ي  تلع  هرابرد ي  دوخ  ياه  یـسررب  رد  یتیلپ  . 302 - 3
تاروصت و اهرواب و  نیا ، رب  هوالع  .دـناد  یم  ینیب  شوخ  داجیا  رد  رثؤم  لـماوع  زا  ار  راـهب  دـننام  یلـصف  عاـضوا  يو  .دراد  ریثأـت 

(. ینارهز رتکد  اب  یصاصتخا  هبحاصم   ) .دناد یم  رثؤم  يریگ  میمصت  رد  ینیب  شوخ  رصنع  يریگ  لکش  رد  ار  تاعالطا 
، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  زرم ، زا  روبع  دلج 20 ، قارع ، ناریا و  گنج  رامـشزور  ناگداز ، هللا  فطل  اضر  یلع  . 303 - 4

.1361  / 4 زور 8 /  شرازگ  ص 108 ،
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عوقو يارب  یلامتحا  ياهریـسم  لاح ، نیع  رد  درک و  باـنتجا  گـنج  همادا ي  زا  نآ  باـختنا  اـب  هک  تشاد  دوجو  يرگید  لـح  هار 
نداد همتاخ  ناریا و  يریگ  میمصت  يارب  ار  مزال  تیعضو  تخاس و  دودسم  ار  هقطنم  حطـس  رد  ای  قارع  ناریا و  نایم  گنج  ددجم 

؟ درک مهارف  گنج  هب 

دندرک یم  تقفاوم  ناریا  ياه  هتساوخ  نیمأت  اب  ناریا ، هب  راشف  قارع و  زا  تیامح  ياج  هب  اکیرما  هژیوب  للم و  نامزاس  رد  رگا  الثم 
نیمأت دـیدج و  تیعـضو  شریذـپ  اب  مادـص  ایآ  درک ؟ یمن  لیهـست  ار  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  ناریا  يریگ  میمـصت  رما  نیا  ایآ 

؟ دزاس مهارف  تسناوت  یمن  ار  گنج  مامتا  هنیمز ي  ناریا  ياه  هتساوخ 

اهراتفر نآ  ریثأت  قارع و  اکیرما و  هلمج  زا  نارگیزاـب  ریاـس  راـتفر  تیعـضو و  هب  گـنج  همادا ي  تلع  هراـبرد ي  دـسر  یم  رظن  هب 
.تسا هدش  هجوت  رتمک 

: تسا هدش  ماجنا  ضرف  هس  ساسا  رب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  للع  یسررب  رد  رضاح  شهوژپ 

هقطنم حطـس  رد  ناریا  نآ  هجیتن ي  رد  هک  درک  داجیا  ییاضف  مادص  طوقـس  لامتحا  رهـشمرخ و  حـتف  هژیوب  ناریا  ياه  يزوریپ  - 1
همادا .دروآ  دوجو  هب  ینارگن  یعون  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  نارگیزاب  دزن  رد  هک  دـش  ثعاب  رما  نیمه  تفاـی و  کـیژتارتسا  يرترب 

زیمآ و هغلابم  يا  هزادنا  ات  عاضوا  دهد  یم  ناشن  دـش  عقاو  گنج  مامتا  ات  لاس  شـش  یط  هچنآ  رهـشمرخ و  حـتف  زا  سپ  گنج  ي 
شیازفا ناریا و  هب  راشف  دـیدشت  يارب  نآ  زا  رتمهم  قارع و  شنکاو  ناریا و  راتفر  زا  ماـهبا  لـیلد  هب  ـالامتحا  تسا و  هدوب  یعقاوریغ 

.تسا هدش  یهدنامزاس  قارع  زا  تیامح 

شنکاو شنک و  یلامتحا ، ياهدـنیآرف  دـیدج و  تالوحت  كرد  ساسا  رب  قارع  یللملا و  نیب  يا و  هقطنم  نارادمتـسایس  راتفر  - 2
ار دوجوم  ياه  هنیزگ  تیاهن  رد  درک و  ریثأـت  ناگدـنریگ  میمـصت  مدرم و  رواـب  تینهذ و  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  يدـیدج  ياـه 

.درک فیعض  ناریا  يارب  ار  باختنا  ناکما  دودحم و 
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شنک لصاح  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  گنج ، یماظن  یـسایس -  هصرع ي  رد  هقطنم و  حطـس  رد  دیدج  ياهدادخر  ثداوح و  عوقو  - 3
ریثأت شقن و  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  هجیتن  رد  دـیدج و  ياهدـنور  يریگ  لکـش  رد  دوب ، نارگیزاـب  ياـه  شنکاو  و 

.تشاد

فلتخم نارگیزاب  میمصت  اه و  تسایس  عضاوم و  ثحب ، همادا ي  رد  دش و  یسررب  لبق  لصف  رد  رهشمرخ  حتف  باتزاب  هکنیا  هب  رظن 
.دش دهاوخ  نییبت  اهدادخر  ثداوح و  نآ  زا  سپ  دوش و  یم  لیلحت  هیزجت و 

اکیرما عضاوم 

رییغت اکیرما  عضاوم  اه و  تسایس  اجیردت  قارع  یلامتحا  تسکـش  ناریا و  يزوریپ  مئالع  ندش  راکـشآ  اب  قارع  ناریا و  گنج  رد 
ياه تسایس   (1) ناریا ، يزوریپ  دـمایپ  زا  ینارگن  لیلد  هب  درک و  رییغت  گنج  تیهام  ناریا ، یماظن  ياه  يزوریپ  اـب  عقاو ، رد  .درک 

زا تیامح  رد  اکیرما  ياه  تسایـس  هرابرد ي  اکیرما ، عافد  ریزو  دلفـسمار ، زا  یتقو  اهدعب  تفرگ ؛ دوخ  هب  يدیدج  لکـش  اکیرما 
: تفگ خساپ  رد  دش  لاؤس  يو  اب  تاقالم  يدالیم و  ههد 1980  رد  مادص 

زوریپ ناریا  هک  دندوب  نیا  نارگن  هقطنم  رد  ام  ناتـسود  دـندوب  گنج  رد  قارع  ناریا و  نامز  نآ  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـیاب  »
 . (2) .دوش » هقطنم  لک  رد  یتابث  یب  داجیا  بجوم  ناریا  يزوریپ  میدوب  نارگن  اقیمع  مه  ام  .دش  دنهاوخ 

ییامنهار هباثم ي  هب  هک  دوب  کیژتارتسا  هظحـالم ي  ود  زا  رثأـتم  قارع  ناریا و  گـنج  رد  اـکیرما  ياـه  تسایـس  یلک  بوچراـچ 
لامـش رد  نتفرگ  رارق  اب  ناریا ، کیتیلپوئژ  تیعقوم  اـکیرما  رظن  زا  .درک  یم  صخـشم  ار  نآ  یلاـمتحا  تارییغت  اـکیرما و  تساـیس 

کیژتارتسا تیمها  يوروش  بونج  رد  سراف و  جیلخ 

102 ص :

اب هبحاصم  رد  مادـص ، زا  تیامح  رد  اکیرما  ياه  تسایـس  هرابرد ي  لیئارـسا  رد  اـکیرما  قباـس  ریفـس  کیدـنیا  نیتراـم  . 304 - 1
گنهرف و ترازو  « ) .میدرک کمک  وا  هب  نیاربانب  میدش ، ینارگن  راچد  دـندش ، رو  هلمح  وا  هب  اه  یناریا  هک  ینامز  : » تفگ مارهالا 

(. ص 95 رذآ 1381 ،  20 هبنشراهچ ، (، 7  ) قارع هب  اکیرما  یلامتحا  هلمح ي  نتلوب  یمالسا ، داشرا 
ص 14. ، 1381  / 8 هبنش 25 /  ناهیک ، همانزور  ، CBS هکبش ییویدار  شخب  اب  دلفسمار  هبحاصم  . 305 - 2
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دوب نیا  ناریا ، ربارب  رد  اکیرما  یلک  تسایـس  دوب ، هدـش  فیرعت  اکیرما  یتایح  عفانم  هزوح ي  رد  لیلد ، نیمه  هب  تشاد و  يرایـسب 
هن دریگ و  هرهب  نآ  زا  يوروش  هجیتن  رد  هک  دریگ  رارق  هیزجت  یتاـبث و  یب  ضرعم  رد  هک  دوش  فیعـضت  هزادـنا  نادـب  هن  ناریا   » هک

ریثأت شقن و   (1) يا ، هقطنم  یتردق  هب  لیدبت  يارب  هوقلاب  ياه  تیلباق  ساسا  رب  نوسکین  هتفگ ي  هب  هک  دوش  تیوقت  هزادـنا  نادـب 
ار اکیرما  تسایس  اکیرما ، قبسا  هجراخ ي  ریزو  رجنیـسیک ، يرنه  نآ ، زاغآ  زا  سپ  زور  تفه  اهنت  گنج و  عوقو  اب  .دشاب » هتـشاد 

یلک طوطخ  دوب و  مکاـح  اـکیرما  ياـه  تسایـس  رب  گـنج  ناـیاپ  اـت  دربهار  نیا  درک و  نییبت  هدـنرب » نودـب  گـنج   » ناونع تحت 
ناریا يریگرد  هک  نازیم  نامه  هب  عقاو ، رد  .درک  یم  نییعت  قارع  ناریا و  گنج  هرابرد ي  ار  اکیرما  ياه  شنکاو  يریگ و  میمصت 

يرگید و رب  یکی  يرترب  دوب ، اکیرما  عفانم  دوس  هب  دـندوب  تواـفتم  لیـسناتپ  اـب  يا  هقطنم  تردـق  ود  هک  اـهنآ  فیعـضت  قارع و  و 
هقطنم و رد  طلـسم  یتردق  روهظ  يانعم  هب  یلوحت  نینچ  اریز  دـش ؛ یم  یبایزرا  روشک  نیا  عفانم  نایز  هب  يا  هقطنم  هنزاوم ي  رییغت 

.دش یم  بوسحم  اکیرما  عفانم  نتفرگ  شلاچ 

راهم لرتنک و  همزال  يا ، هقطنم  هنزاوم ي  رد  رییغت  هنایمرواخ و  تالوحت  قارع و  ناریا و  گنج  تالوحت  هب  هجوت  اب  اـه  ییاـکیرما 
.دندرک یم  یبایزرا  کیتاملپید  تاراکتبا  رد  هنایمرواخ  عیاقو  یهد  لکش  ار  اکیرما  عفانم  اب  ریاغم  تامادقا 

: دیوگ یم  اکیرما  تقو  هجراخ  ریزو  گیه  ردناسکلا 

نیب زیمآ  تملاسم  مظن  کـی  هب  میهاوخب  رگا  دز  دـهاوخ  کـیتاملپید  راـکتبا  هس  هب  تسد  هناـیمرواخ ، حلـص  ظـفح  يارب  اـکیرما  »
يارب اکیرما  .تسا  هنایمرواخ  رد  اکیرما  دورو  هظحل ي  نونکا  میهد و  لکـش  ار  هنایمرواخ  عیاقو  دیاب  میـشاب  هتـشاد  يدیما  یللملا 

يدودـح رد  گنج  زاغآ  زا  دـیدهت  عفر  تسا ، نیطـسلف  يراتخمدوخ  تارکاذـم  ندرک  لاعف  قارع ، ناریا و  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ 
یم نآ  میب  .دوبدهاوخ  گنهامه  رگید  ياهروشک  اب  طوبرم و  رگیدکی  هب  اهراکتبا  نیا  .درک  دهاوخ  مادقا  لیئارسا ، نانبل و  يزرم 

شیپ لباقریغ  هدرتسگ و  تارییغت  بجوم  هدرک و  ادیپ  شرتسگ  هیاسمه  ياهروشک  هب  قارع ) ناریا و  گنج   ) يریگرد نیا  هک  دور 
 . (2) .دوش » هقطنم  ياهورین  نزاوت  رد  ینیب 

103 ص :

ص 186 و 187. راهب 1377 ، هماچ ، رشن  روپاضر ، اضردمحم  مجرتم  حلص ، يوسارف  نوسکین ، دراچیر  . 306 - 1
.1361  / 3  / 5 سرپدتیانوی ، زا  لقن  هب  ، 1361  / 3  / 6 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 307 - 2
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، ناریا يرترب  نتخانش  تیمسر  هب  اب  تسخن  هنیزگ ي  رد  دوب ؛ هجاوم  توافتم  الماک  هنیزگ ي  ود  اب  قارع  ناریا و  گنج  رد  اکیرما 
هباثم ي هب  تشاد و  کیژتارتسا  ياهدـمایپ  یمادـقا  نینچ  اکیرما  رظن  زا  .دـبای  همتاخ  گنج  دـیامن و  نیمأت  ار  ناریا  ياـه  هتـساوخ 

ياهورین هنزاوم ي  رییغت  هجیتن ، رد  اکیرما و  دـحتم  ياـهروشک  رد  یتاـبث  یب  رطخ  هقطنم و  رد  یمالـسا  بـالقنا  شرتسگ  قیمعت و 
.دوب هقطنم 

لاس زا  دیدج ، تیعـضو  شیادیپ  زا  بانتجا  يارب  اکیرما  ناریا  يزوریپ  رثا  رب  .دوب  مادـص  ظفح  قارع و  زا  تیامح  مود ، هنیزگ ي 
هب اـکیرما  هجراـخ ي  ترازو  رد  هک  نتویلو ، سـالوکین  لاـس ، نیمه  رد  .درک  لاـبند  ار  قارع » اـب  جنرطـش  يزاـب   » تسایـس  1982

تالایا :» تفگ داد و  رادشه  اکیرما  هجراخ ي  ریزو  زتلوش  هب  ناریا  ياهورین  يورشیپ  هرابرد ي  تشاد ، ترهش  بارعا  زا  يرادفرط 
نایارگداینب اب  یفرط  زا  هک  دوب  نیا  یلـصا  فدـه  عقاو ، رد   (1) .دنک » تیامح  نیـسح  مادص  زا  ادص  رـس و  یب  دیاب  اکیرما  هدحتم 

قارع اب  ناریا  گنج  نایاپ  ات  شرگن  نیا  .دوش  نیمضت  یبرع  ياهروشک  زا  تفن  مظنم  رودص  رگید ، فرط  زا  دوش و  هزرابم  هقطنم 
 . .تفای (2) همادا  درک  مادقا  اکیرما  عفانم  میقتسم  دیدهت  هب  مادص  هک  ینامز  ینعی  نآ ، زا  سپ  یتح  و 

هنیزگ بوچراچ  رد  رجنیـسیک  يرنه  .دروآ  راشف  ناریا  هب  گنج  مامتا  سب و  شتآ  شریذـپ  يارب  مود  هنیزگ ي  باختنا  اب  اکیرما 
: دنک یم  میسرت  نینچ  ار  اکیرما  تسایس  مود  ي 

شتآ قارع  ناریا و  نایم  دـیاب  نکمم  قیرط  ره  زا  تسا و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هقطنم ، رد  اکیرما  عفانم  يارب  هدـمع  ینآ و  رطخ  »
 . (3) .درک » رارقرب  سب 

قباس ریفس  دوب ؛ قارع  یماظن  ياوق  ندش  هتـسکش  مهرد  لامتحا  گنج و  همادا ي  زا  ینارگن  هیاپ ي  رب  سب  شتآ  رب  اکیرما  دیکأت 
: دیوگ یم  نتوین ، دیوید  قارع ، رد  اکیرما 

قارع ياهورین  طوقـس  زا  ات  میدرک  ار  شالت  نیرتشیب  ام  دروخن  تسکـش  ناریا  اب  گنج  رد  مادـص  هک  دوب  قاتـشم  رایـسب  اـکیرما  »
ياروش هماـنعطق ي  هک  مینک  روبجم  ار  روشک  نیا  اـت  دوب  ناریا  رب  یـسایس  راـشف  دادـغب ، هب  اـم  کـمک  نیرتـگرزب  مینک  يریگولج 

 . (4) .دریذپب » گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  للم  نامزاس  تینما 

104 ص :

ص 257. ، 1373 نارهت ، اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  نیدت ، دمحا  همجرت  گرم ، يرگادوس  نمرمیت ، .رآ  تنک  . 308 - 1
.81  / 10 زور 30 /  رابخا  یتنرتنیا ، تیاس  يد 1381 ،)  30 (، ) هیوناژ 2003  20 «، ) کیتاملپید دنومول  ، » یجافخلا ماسح  . 309 - 2

ربارب نئوژ 1982   12 تسپ ، نتگنشاو  همانزور  زا  لقن  هب  تاعالطا  همانزور  ، 1361  / 4 شرازگ 14 /  ص 153  ذخأم 3 ، . 310 - 3
.1361  / 3 اب 28 / 

.1361  / 1  / 29 یمالسا ، يروهمج  همانزور  تاراما ، پاچ  نایبلا ، همانزور  اب  هبحاصم  . 311 - 4
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شتآ يرارقرب  هب  یـسایس (1)  راشف  لامعا  یتاعالطا و  یماظن و  ياه  کـمک  شیازفا  اـب  ار  قارع  رب  ناریا  يرترب  عقاو ، رد  اـکیرما 
« بلط حلـص  هب  زواجتم   » زا عضوم  رییغت  ناریا و  كاخ  زا  مادـص  ینیـشن  بقع  اـب  اهدـعب  دـناشک و  شلاـچ  هب  گـنج  ماـمتا  سب و 
.تفای (2) و شیازفا  قارع  زا  اکیرما  تیامح  هجیتن ، رد  دمآ و  دوجو  هب  قارع  اکیرما و  ياه  تسایس  نایم  یگنهامه  یعون  اددجم 

لرتنک يارب  اکیرما  دش (3) و  یمن  بوسحم  زواجتم  قارع  رگید  يروئت  رد  اریز  دـش ؛ مهارف  اکیرما  قارع و  طباور  دوبهب  هنیمز ي 
یم لابند  ار  اکیرما  اب  طباور  دوبهب  دـیدج  تیعـضو  زا  ییاهر  يارب  زین  قارع  الباقتم  تشاد و  زاین  قارع  اب  طباور  هب  هقطنم  عاضوا 

.درک

هقطنم ياهروشک  یتح  ییاپورا و  ياهروشک  يوروش و  تسایس  یعون  هب  قارع  ناریا و  گنج  رد  اکیرما  تسایـس  یلک  بوچراچ 
قارع و زا  تیامح  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  عوقو  هک  گنج  زاغآ  دـننامه  زین  هلحرم  نیا  رد  .داد  یم  لیکـشت  ار  سراف  جـیلخ 

ياه هتـساوخ  نتفرگ  هدیدان  رب  قارع  میژر  طوقـس  رطخ  ناریا و  يرترب  اددجم  دش ، رجنم  ناریا  هب  روشک  نآ  زواجت  نتفرگ  هدیدان 
.دش لصاح  رظن  قافتا  قارع  زا  تیامح  نآ و  رب  راشف  ناریا و 

يوروش عضاوم 

زواجت زا  سپ  اه  سور  یتح  دوب و  هلخادم » مدع  « » بوچراچ  » رد دسر  یم  رظن  هب  قارع  ناریا و  گنج  هرابرد ي  يوروش  تسایس 
شورف دندرک  مالعا  ناریا  هب  قارع 

105 ص :

.تاعالطا همانزور  ، 1361  / 4 شرازگ 19 /  ص 193 ، ذخأم 3 ، . 312 - 1
هراـبرد ي دوخ  تارطاـخ  رد  ناـگیر ، ناـمز  رد  اـکیرما  یلم  تینما  ياروش  يا  هناـیمرواخ  شخب  لوئـسم  پمک ، يرفج  . 313 - 2
هب تناها  یعون  ار  نآ  دربب و  دای  زا  ار  يریگ  ناگورگ  هرطاـخ  تسناوت  یمن  ناـگیر  : » دـسیون یم  ناریا  دروم  رد  اـکیرما  تساـیس 

ناطیـش  » ار اـکیرما  مه  زوـنه  هک  ناریا  ربـهر  زا  ماـقتنا  نتفرگ  يارب  یبساـنم  تـصرف  نتفاـی  ددـصرد  وا  دـنکن ، یقلت  اـکیرما  مدرم 
هب گـنج  نیا  رد  اـه  یناریا  تساوـخ  یمن  وا  .دوـب  هدـش  مهارف  تصرف  نیا  ناریا  هب  قارع  هلمح  اـب  هـک  دـمآرب  دـیمان  یم  گرزب »
رد وا  تسکـش  زا  يریگولج  يارب  ار  مزال  ياه  کمک  مامت  درک و  کیدزن  مادـص  هب  ار  دوخ  زین ، لیلد  نیمه  هب  دنـسرب و  يزوریپ 

ار مادص  وا  دـسرب  يزوریپ  هب  گنج  نیا  رد  مه  مادـص  هک  تشادـن  لیم  اه  هاگدـید  نیا  همه  مغر  یلع  ناگیر  .داد  رارق  شرایتخا 
همجرت تیوک ، ات  تیرکت  زا  يورلیم ، يرول  رلیم -  تیدوج  « ) .دشابن گنج  هدنزاب  هک  دوب  لیام  طقف  تسناد و  یم  یکانرطخ  درم 

(. ص 188 مود ، پاچ  نارهت 1370 ، ریوک ، تاراشتنا  ینالیم ، هداز  یقت  نسح 
ص 257. ذخأم 7 ، . 314 - 3
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يریگولج ناریا و  بذج  هب  اه  سور  .دنا (1) (2)  هدروآرد  قیلعت  تلاح  هب  یتسود 1972  هدهاعم ي  فالخرب  ار ، قارع  هب  حالس 
هب ناریا  تشگزاـب  يارب  ناریا  هب  اـکیرما  برغ و  راـشف  ار  گـنج  نیا  .دـندوب و  لـیام  برغ  تمـس  هب  روـشک  نیا  هـب  تشگزاـب  زا 

لماـع ار  يریگرد  دـیدشت  دنتـشاد و  دـیکأت  یـسایس  هار  زا  گـنج  ماـمتا  رب  لـیلد ، نیمه  هب  دـندرک ؛ یم  یباـیزرا  برغ  هاـگودرا 
 . .دنتسناد (3) یم  سراف  جیلخ  رد  اکیرما  روضح  شرتسگ 

يزوریپ تاریثأت  زا  وکـسم  ددجم  یبایزرا  هجیتن ي  رد  رییغت  نیا  درک و  رییغت  قارع  عفن  هب  يوروش  تسایـس  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ 
، وکیمورگ هردنآ  ساسا  نیمه  رب  .دشاب (4)  هتشاد  ربرد  تسناوت  یم  یلوحت  نینچ  هک  دوب  یتارطخ  اه و  تصرف  گنج و  رد  ناریا 

: تفگ زیزع  قراط  ناضمر و  نیسای  هط  یتسرپرس  هب  یقارع  تئیه  اب  تاقالم  رد  يوروش ، تقو  هجراخ  ریزو 

قارع ياهزرم  زا  یناریا  ياهورین  دـهد و  همادا  قارع  هیلع  شتالمح  هب  ناریا  هچناـنچ  سراـف  جـیلخ  گـنج  رد  يوروش  یفرط  یب  »
 . (5) .ددرگ » یم  فرطرب  يوروش  ریهامج  داحتا  طسوت  یفرط  یب  تسایس  ذاختا  لیلد  اریز  دش ، دهاوخ  هتشاذگ  رانک  دننک ، روبع 

تیامح يداصتقا و  یماظن و  ياه  کمک  لاسرا  اب  درک ، یم  دـیکأت  یـسایس  لح  هار  رب  هکنیا  نمـض  دـیدج  هلحرم ي  رد  يوروش 
هلحرم ي یلاعفنا  تسایس  اه  يوروش  بیترت ، نیدب  .دیـشوک  یم  نیـسح  مادص  میژر  طوقـس  زا  يریگولج  يارب  کیتاملپید ، ياه 

 . .دنتفرگ (6) شیپ  رد  ار  يرت  لاعف  اتبسن  تسایس  دنتشاذگ و  رانک  ار  لبق 

دراو نیگنـس  ياه  حالـس  زا  گرزب  ياه  هلومحم  وکـسم ، زا  یقارع  تئیه  دیدزاب  زا  سپ  هتفه  کی  اهنت  لوحت ، نیا  بوچراچ  رد 
زیزع قراط  دش و  قارع 

106 ص :

رخاوا  ) سرام 1981 رد  ناملآ  کیتارکمد  يروهمج  یکاولـسکچ ، یماـظن  يراـکمه  رب  هوـالع  تاـعالطا ، یخرب  رباـنب  . 315 - 1
يا هدع  دادرارق  نیا  ياضما  زا  سپ  درک و  مازعا  قارع  هب  یتعنص  یماظن -  دادرارق  دقع  يارب  یگدنیامن  تئیه  کی  دنفسا 1359 )

، ردص ینب  نسحلاوبا  تارطاخ   ) .دندش مازعا  روشک  نیا  هب  قارع  كاخ  رد  یماظن  عیانـص  نتخاس  يارب  یقرـش  ناملآ  نیـصصختم 
(. 469 ص 470 -  لوا ، دلج 

ص 57 و 58. ، 1378 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  تابث ، یبایزاب  گنج ، کن : . 316 - 2
لئاسم یـسایس و  داعبا   » مود دـلج  عافد ، زواجت و  یـسانشزاب  باتک  يوروش ، عضاوم  بوچراـچ  یحابـصم ، نیدـلا  یحم  . 317 - 3

ص 223 و 224. دادرم 1368 ، عافد ،» زواجت و  یللملا  نیب  یقوقح 
ص 226. نامه ، . 318 - 4
ص 226. نامه ، . 319 - 5

ص 226 و 227. نامه ، . 320 - 6
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فلتخم ياه  هژورپ  يارب  يرابتعا  لهـس  طیارـش  اـب  تدـم  دـنلب  يرـالد  دراـیلیم  یماو 2  يوروـش  هـک  درک  شاـف  ار  عوـضوم  نـیا 
ناربهر هک  تشاد  راهظا  ندـنل  زمیات  همانزور  اب  يا  هبحاصم  رد  زین  ناـضمر  نیـسای  هط  .تسا  هداد  رارق  قارع  راـیتخا  رد  يداـصتقا 

هب تاحیلست  لیوحت  يارب  ار  بوتکم  تادهعت  مامت  دنا و  هتشاذگ  رانک  دنتشاد  گنج  عورش  نامز  زا  هک  ار  یمهبم  عضوم  يوروش 
 . .دننک (1) یم  ارجا  یتسود 1972  هدهاعم ي  رب  انب  قارع 

تلع میدوب و  هدـش  یجیگ  راچد  يوروش  تسایـس  رییغت  زا  ام   » هک عوضوم  نیا  رب  دـیکأت  نمـض  هدوت ، بزح  لـک  ریبد  يروناـیک ،
لاسرا يریگرس  زا  رییغت و  نیا  تلع  هرابرد ي   (2) .میدرک » یمن  كرد  لوا  مین  لاس و  کی  یفرط  یب  زا  ار  يوروش  تسایس  رییغت 

: دیوگ یم  قارع  هب  حالس 

هطقن کی  زج  هب  هک  قارع  ناریا و  نایم  يراج  گنج  رد  دـهاوخ  یمن  يوروش  تسایـس  هک  منک  یم  رکف  روطنیا  هراـب  نیا  رد  نم  »
ظفح راتـساوخ  يوروش  نم  رظن  هب  .دوش  هتـسکش  مهرد  قارع  دـبای و  همادا  تدـش  اب  تسا ، هدیـسر  كرتشم  ياهزرم  هب  کچوک 
 . (3) .دوش » تیبثت  یساسا  يداینب و  تارییغت  نودب  دوجوم  بوچراچ  نیمه  رد  عضو  دشوک  یم  تسا و  هقطنم  رد  دوجوم  عضو 

هرطیـس زا  ناریا  جورخ  يوروش  تاماقم  هکنآ  تسخن  دوب ؛ یلک  هظحالم ي  دـنچ  زا  رثأتم  يوروش  تسایـس  رییغت  دـسر  یم  رظن  هب 
يا هقطنم  دـحتم  هک  قارع  رب  یمدرم  ینید و  یبـالقنا  اـب  ناریا  دـندوبن  لـیام  یلو  دـندرک  یم  یباـیزرا  يوروش  دوس  هب  ار  اـکیرما 

، ناریا رد  یمالـسا  بـالقنا  يوگلا  شرتسگ  تیبثت و  نیا ، رب  هوـالع  .دـهد  رییغت  ار  يا  هقطنم  هنزاوم ي  دوش و  زوریپ  دوب ، يوروش 
يوروش تسایس  هجیتن ، رد  .داد  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  نیشن  ناملسم  ياه  يروهمج  نآ  زا  رتمهم  ناتسناغفا و  رد  يوروش  تیعقوم 

.دش زکرمتم  قارع  زا  تیامح  ناریا و  اب  هلباقم ي  رب  اکیرما  دننامه  زین 

قارع يارب  ار  ییاه  تیدودحم  گنج  زاغآ  رد  يوروش  یفرط  یب  تسایس  دوب و  یسور  قارع  یتاحیلـست  متـسیس  هکنیا  هب  هجوت  اب 
یمزر ناوت  شیازفا  هیحور و  تیوقت  بجوم  قارع  هب  حالس  ددجم  لاسرا  اب  يوروش  دوب  هدروآ  دوجوب 

107 ص :

ص 227. نامه ، . 321 - 1
.1362  / 2  / 9 ییوجزاب ، نتم  موس ، دلج  هرامش 480298 ، هدنورپ  يرونایک ، نیدلارون  . 322 - 2

.1362  / 2 ییوجزاب 5 /  مود ، دلج  نامه ، . 323 - 3
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باتک رد  قارع  هب  لاسرا  يوروش و  تسایس  رییغت  هرابرد ي  ناریا  رد  ب.گ.اک  قباس  نارسفا  زا  نیچکیزوک ، ریمیدالو  .دش  قارع 
: دسیون یم  دوخ 

داحتا دوب و  قارع  عفن  هب  تسایـس  نیا  .تفرگ  قارع  ناریا و  هرابرد  ار  دوخ  یـسایس  میمـصت  يوروش  داـحتا  لاس 1982 ، زاغآ  اب  »
هب تبسن  هنارورغم  زیمآ و  تناها  رتشیب  هچ  ره  یتسایس  .درک (1) و  زاغآ  ار  روشک  نآ  هب  تامهم  هحلسا و  غیرد  یب  لاسرا  يوروش 

ادـج ناهج  هیقب ي  زا  المع  دوخ  ياه  تسایـس  هجیتن ي  رد  ناریا  هک  دوب  هدـش  صخـشم  الماک  نامز  نیا  ات  تفرگ  شیپ  رد  ناریا 
هک دوب  ییامنرود  نیا  .تشگ  دهاوخنزاب  اکیرما  كولب  هب  زگره  ناریا  دشاب ، تایح  دـیق  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  یتقو  ات  تسا و  هدـش 

یلیخ يوروش  داـحتا  دـش  یم  شیوخ  تالکـشم  راـتفرگ  فیعـض و  ناریا  رگا.درک  یم  نارگن  ار  يوروش  ماـکح  زیچ  ره  زا  شیب 
 . (2) .دوب » تحار 

ییفرط یب  تسایس  لیالد  زا  یشخب  هک  تسا  انعم  نیا  رب  رظان  يوروش  ياه  تسایـس  رییغت  تلع  هرابرد ي  نیچکیزوک  تاحیـضوت 
یتیعضو رد  ناریا  اریز  درک ؛ رییغت  برغ  تمس  هب  ناریا  ددجم  تشگزاب  لامتحا  شهاک  اب  دوب ، هدرک  ذاختا  گنج  رد  يوروش  هک 

يرترب زا  ریثأت  اب  ناریا  يا  هقطنم  تیعقوم  تیوقت  الباقتم  .دوبن  نکمم  روشک  نیا  ياـه  تسایـس  رد  یـسیدرگد  نینچ  ـالعف  هک  دوب 
اب يوروش  بونج  ياـهزرم  رد  يرترب  نیا  ياهدـمایپ  اریز  داد ؛ یم  رارق  ریثأـت  تحت  ار  يوروش  عفاـنم  قارع  تسکـش  گـنج و  رد 

فیعـضت و ياـنعم  هب  مادـص  طوقـس  قارع و  تسکـش  هکنیا  نمـض  .دوب  زیمآ  هرطاـخم  يوروش  عفاـنم  يارب  ناتـسناغفا  رد  ناریا و 
رد يوروش  نادحتم  نیرت  هتسجرب  زا  یکی  نداد  تسد  زا  الامتحا 

108 ص :

ددجم زاغآ  ربماسد 1982  رد  نیـسح  مادـص  : » دـسیون یم  قارع  هب  حالـس  لاسرا  مجح  هرابرد ي  دوخ  باـتک  رد  مویه  . 324 - 1
نیا .درک  مالعا  ار  گنج  زا  شیپ  هرود ي  رد  هدـقعنم  هدـش و  تخادرپ  شیپ  ياهدادرارق  ساـسا  رب  یـسور  ياـه  حالـس  تفاـیرد 

نارواشم اه و  نیسنکت  رامش  هرود ، نیا  رد  .دوب   8 ماس -  ياه  کشوم  72 و  یت -  کنات  گیم 25 ، ياه  هدنگنج  لماش  اه  حالس 
ریزو تسخن  نانواعم  زیزع  قراط  ناضمر و  نیسای  هط  رادید  : » دنک یم  هفاضا  يو  .دیـسر » رفن  ات 1200  هب 1000  دادغب  رد  یسور 

ناصصختم رتشیب  روضح  رتشیب و  حالـس  تفایرد  هب  رجنم  لیاوا 1983  رد  وکسم  زا  قارع  شترا  داتـس  سیئر  لشنـش ، رابجلادبع  و 
نیب یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع  گنـشوه  همجرت  قارع ، ناریا و  دحتم  للم  نامزاس  مویه.ر.نورماک ، « ) .دـیدرگ یـسور 

(. ص 91 نارهت 1376 ، یللملا ،
ص نارهت 1371 ، خر ، پاچ  نایبارتوبا ، نیـسح  رتکد  دنز ، لیعامـسا  همجرت  ناریا  رد  .ب.گ.اک  نیچکیزوک ، ریمیدالو  . 325 - 2

.52
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تیامح رد  يوروش  يدـنبیاپ  نازیم  دوب و  يوروش  عفانم  ناـیز  هب  يا  هقطنم  یلک  هنزاوم ي  رد  رما ، نیا  دـش و  یم  بوسحم  هقطنم 
.درک یم  شودخم  هقطنم  ياهروشک  دزن  رد  ار  دوخ  نادحتم  زا 

شتآ يرارقرب  اب  گنج ، هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  هب  راشف  دـیدشت  اب  ار  قارع  زا  هبناج  همه  تیاـمح  اـه  يوروش  ساـسا ، نیمه  رب 
يزوریپ لرتنک  راهم و  رب  هوالع  اه ، تسایـس  نیا  رثا  رب  دندوب  راودیما  اه  يوروش  .دندرک  باختنا  یـسایس  هرکاذم  قیرط  زا  سب و 

هب اهراشف ، نیا  ربارب  رد  زین  ناریا  دروآ و  تسد  هب  ار  مزال  تصرف  زیمآ ، هرطاخم  تیعـضو  زا  ندـش  جراخ  يارب  قارع  ناریا ، ياـه 
عفانم رب  دناوتن  یلخاد  تالکـشم  رد  ندش  ریگرد  اب  دبای و  شیاسرف  شا  یکیزیف  یحور و  ناوت  يا ، هقطنم  تیعقوم  شرتسگ  ياج 

.دنک مهارف  يوروش  يا  هقطنم  ياه  تسایس  تمس  هب  ار  روشک  نیا  شیارگ  هنیمز ي  دراذگ و  ریثأت  يوروش 

اپورا هعماج ي  عضاوم 

فلتخم لحارم  رد  هاگ  چیه  هینایب  رودـص  زا  ریغ   (1) توافتم ، یلم  عفانم  اب  اپورا » يداصتقا  هعماـج ي   » ناونع تحت  روشک  هدزاـی 
، هجیتن رد  تشادن ، ینشور  یجراخ  تسایس  اپورا  هعماج ي  ههد ي 1960  نایاپ  ات  اساسا  .دنتشادن (2)  یلاعف  رثؤم و  عضوم  گنج 

هسنارف ههد 1970 ، مود  همین ي  رد  .تشادن (3)  هقطنم  ياهروشک  اب  طباور  يا و  هقطنم  تسایـس  نییعت  يارب  یـصخشم  بوچراچ 
زا رثأـتم  دـشاب  اـپورا  يا  هقطنم  دـیدج  دـحاو و  تسایـس  زا  رثأـتم  هـکنآ  زا  رتـشیب  رما ، نـیا  .درک  رارقرب  قارع  اـب  يدـیدج  طـباور 

اپورا هعماج ي  دحاو  شنکاو  زا  تاظحالم  نیمه  .دوب  قارع  رد  یتسیلایسوس  ياه  شیارگ  هسنارف و  رد  اه  تسیلایـسوس  تیمکاح 
ات دش  ببـس  یناریتشک  رما  رد  لالخا  تفن و  رودـص  رب  گنج  تاریثأت  لاح  نیع  رد  یلو  دـش ؛ عنام  ناریا  هب  قارع  زواجت  ربارب  رد 

.دیامن دیکأت  گنج  مامتا  رب  اپورا  هعماج ي 

هعماج ي ياه  تسایس  یکیدزن  هب  رهشمرخ  حتف  اب  ناریا  ياه  يزوریپ  زادنا  مشچ 

109 ص :

.دوب قارع  تیامح  تیوقت و  هسنارف  هژیوب  ناملآ و  عضاوم  . 326 - 1
، عافد زواجت و  ياه  هبنج  یـسانشزاب  باتک  خاب ، نیتشا  هتـشون  قارع ،» ناریا و  گنج  رد  اپورا  هعماج  شقن   » هلاـقم کـن : . 327 - 2

ات 266. ص 262  لوا ، دلج 
ص 18. ، 1368 لوا ، دلج  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یسانشزاب  عافد ، زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  هناخریبد  . 328 - 3
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ناریا هب  یکیدزن  تسایـس  نامزمه  یتاظحالم  هب  انب  ناملآ  اهنت  اپورا  ياهروشک  نایم  رد  دـش و  رجنم  اکیرما  ياه  تسایـس  اب  اپورا 
هماـنرب ي لـلم ، ناـمزاس  ریخا  شرازگ  رباـنب  .دوب  رایـسب  قارع  هب  اـپورا  یتاحیلـست  ياـه  کـمک  هلحرم  نیا  رد  .درک  یم  لاـبند  ار 

: تسا هدوب  ریز  حرش  هب  اپورا  اکیرما و  کمک  اب  قارع  یتاحیلست 

زا قارع  تلود  شرازگ ، نیا  ساسا  رب  .تسا  هدرک  هیهت  یسیلگنا  ییاکیرما و  یناملآ ، تکرـش  زا 150  ار  دوخ  ياه  حالس  قارع  »
ینپاژ یـسیئوس ، تکرـش  دنچ  یـسیلگنا و  تکرـش  دودـح 12  ییاـکیرما و  تکرـش  یناـملآ 24  یناـپمک  طـسوت 80  لاس 1975 

اب قارع  یمتا  همانرب  هب  ار  کمک  نیرتشیب  ناملآ  .تسا  هدرک  تفایرد  تازیهجت  ینیتناژرآ ، یلیزرب و  يدئوس ، يوسنارف ، ییایلاتیا ،
 . .دنا (1) هداد  ماجنا  تکرش  اب 11  سیلگنا  تکرش و  اب 24  اکیرما  تکرش و   27

رپوس ژاریم و  ياهامیپاوه  لـماش  هتفرـشیپ  تاحیلـست  زا  يرایـسب  تفاـی و  شیازفا  قارع  اـب  هسنارف  تابـسانم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ 
قارع رایتخا  رد  هسنارف  ار  کـیتاملپید  یـسایس و  ياـه  تیاـمح  يراشتـسم و  کـمک  اـب  هارمه  یماـظن  تازیهجت  ریاـس  درادـناتا و 

.دوب رالد  درایلیم  جنپ  رب  غلاب  هسنارف  هب  قارع  یهدب  گنج  نایاپ  زا  سپ  تشاذگ و 

اپورا و ياه  تسایـس  یلک  روط  هب  دـش  يوروش  اکیرما و  ینارگن  ثعاب  هک  یلماوع  نامه  رهـشمرخ  حـتف  اـب  دـش  هراـشا  هک  ناـنچ 
یـشم طخ  قارع  زا  تیامح  ناریا و  هب  راشف  هک  نانچ  داد ؛ رارق  ریثأت  تحت  ار  ناملآ  سیلگنا و  هسنارف و  دـننام  اـهروشک  زا  یخرب 
روشک نیا  رتشیب  ياوزنا  هب  هک  ناریا  هب  راـشف  دـیدشن  ياهدـمایپ  زا  يریگولج  يارب  ناـملآ  ناـیم ، نیا  رد  .دـش  اـهروشک  نیا  یلک 

.دش کیدزن  روشک  نیا  هب  دیماجنا  یم  وکسم  اب  ناریا  ییوسمه  شیارگ و  هب  هجیتن  رد  دش و  یم  رجنم 

هقطنم ياهروشک  عضاوم 

هوالع تشاذگ  یم  ریثأت  اهروشک  نیا  یلخاد  هناراک  هظفاحم  لزلزتم و  راتخاس  رب  یمالـسا  بالقنا  هکنیا  لیلد  هب  هقطنم  ياهروشک 
 - یسایس یتاعالطا و  ياه  کمک  نانچمه  دندرک  تیامح  قارع  زا  گنج  زاغآ  يارب  هکنیا  رب 

110 ص :

.1381  / 10  / 7 باتزاب ،»  » يربخ تیاس  للم ، نامزاس  هب  قارع  شرازگ  . 329 - 1
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تـسناوت یم  یلیئارـسا  دض  ياه  تسایـس  لیلد  هب  ناریا  هک  دـش  ماجنا  یلاح  رد  تامادـقا  نیا  .دنتـشاذگ  قارع  رایتخا  رد  یتاغیلبت 
یهجوت یب  .دهد (1)  رییغت  لیئارسا  نایز  هب  هقطنم و  ياهروشک  دوس  هب  ار  عاضوا  دشاب و  يا  هقطنم  تالداعم  رد  دنمتردق  يرصنع 

رد هچنآ  اکیرما ، ياه  تسایـس  زا  اهروشک  نیا  يریذـپریثأت  یگتـسباو و  رب  هوالع  داد  یم  ناشن  عوضوم  نیا  هب  هقطنم  ياـهروشک 
.يا هقطنم  ات  دوب  یلخاد  تاظحالم  زا  رثأتم  رتشیب  تشاد  ریثأت  ناریا  اب  دروخرب  رد  اهروشک  نیا  یشم  طخ  نییعت 

نیا یلخاد  لزلزتـم  ياـهراتخاس  رب  يزوریپ  نیا  ریثأـت  تلع  هب  هقطنم  ياـهروشک  ناـنبل ، هب  لیئارـسا  زواـجت  اـب  رهـشمرخ و  حـتف  اـب 
دـننادب و سراف  برع و  گنج  ار  گنج  قارع ، زا  تیامح  هیجوت  يارب  دـننک و  هیکت  یموق  ياه  شیارگ  رب  ات  دـش  ببـس  اهروشک 

رایتخا رد  يا  هبناج  همه  ياه  کـمک  یبرع ، ياـهروشک  ریاـس  یبیل ، يا  هزادـنا  اـت  هیروس و  روشک  زا  ریغ  هب  بوچراـچ  نیمه  رد 
برع و ناهج  رد  ار  دوخ  کیتاملپید  ذوفن  دنداد و  لزنت  ار  تفن  تمیق  کپوا  نامزاس  بوچراچ  رد  نینچمه  .دنتشاذگ (2)  قارع 

 . .دننک (3) دراو  ناریا  یمالسا  يروهمج  هب  ار  يرتشیب  ياهراشف  ات  دنتفرگ  راک  هب  برغ 

قارع عضاوم 

نیا یماظن  یـسایس -  ياهدـمایپ  زا  يریگولج  فدـه  اب  دوب و  یماظن  ياـه  تسکـش  زا  رثأـتم  قارع  راـتفر  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ 
زا یـشان  ياضف  .دـش  یم  لابند  روشک  نیا  هعماج  یـسایس و  راتخاس  قارع و  شترا  رد  یلخاد و  یجراخ و  هصرع ي  رد  تسکش ،

، یللملا نیب  هقطنم و  حطس  رد  ناریا  ياه  يزوریپ  زا  ینارگن 

111 ص :

رارق اـهروشک  نیا  يرادرب  هرهب  هجوت و  دروم  یتروص  رد  یبرع  ياـهروشک  دوـس  هب  يا  هقطنم  تـالداعم  رد  ناریا  ریثأـت  . 330 - 1
لیئارسا تادیدهت  نیاربانب  .دنتـسه  راک  نیا  يارب  مزال  هدارا  دقاف  هکنآ  لاح  دنـشاب  يدج  لیئارـسا  اب  هزرابم  رد  هک  تفرگ  دهاوخ 

یلخاد راتخاس  لیئارسا  اب  يدج  هزرابم  رد  نیا  رب  هوالع  .دننک  یم  لصف  لح و  اکیرما  رب  یکتم  رتشیب  یللملا و  نیب  تالداعم  رد  ار 
.تشاد دهاوخن  ار  مزال  ییاناوت  دوشن ، حالصا  اهراتخاس  ات  تسا و  لیخد  یبرع  ياهروشک 

.دوب رالد  درایلیم  رب 100  غلاب  قارع  هب  یبرع  ياهروشک  ياه  کمک  . 331 - 2
ص 17. ذخأم 23 ، . 332 - 3

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 628 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_111_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_111_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_111_3
http://www.ghaemiyeh.com


تفای نانیمطا  مادـص  عقاو ، رد  .دوب  قارع  دوس  هب  هقطنم ، رد  یمالـسا  بالقنا  شرتسگ  زا  ینارگن  و  ناریا ، هب  زواجت  نامز  دـننامه 
رد روشک  نیا  دـیدج  شقن  ناریا و  يرترب  نتخانـش  تیمـسر  هب  قارع و  رب  ناریا  يزوریپ  هقطنم ، ياهروشک  یللملا و  نیب  ماظن  هک 

دیدج تالداعم  يریگ  لکش  ياهدمایپ  ینابرق  قارع  میژر  يو و  هجیتن  رد  دننک و  یم  یبایزرا  دوخ  عفانم  فلاخم ، ار  هقطنم  حطس 
.دش دنهاوخن 

زا رذـگ  يارب  ار  دوخ  تردـق  تیلباـق و  مادـص  هک  دوب  نیا  تشاد  قارع  يارب  زاـس  تشونرـس  یتاـیح و  ریثأـت  عطقم  نیا  رد  هچنآ 
تـسکش نیا  رثا  رب  قارع  یماظن  یـسایس و  رابتعا  عقاو ، رد  .دـهد  ناـشن  دوب ، هدرک  ادـیپ  ناریا  ربارب  رد  قارع  هک  ینارحب  تیعـضو 

یمومع مایق  شروش و  رثا  رب  قارع  میژر  تشاد  لامتحا  دوب و  هدـش  لزلزتم  مادـص  تیعقوم  ساسا  نیمه  رب  دوب و  هدـش  شودـخم 
یم ناریا  ياه  يزوریپ  نتفای  همادا  اب  هارمه  روشک ، نیا  لخاد  رد  یتابث  یب  شرتسگ  قارع و  ياه  یماکان  موادـت  .دنک (1)  طوقس 

.دزاس مهارف  ار  گنج  هب  ندیشخب  نایاپ  طرش  شیپ  همدقم و  مادص و  فذح  يارب  قفاوت  هلماعم و  یعون  داجیا  ياه  هنیمز  تسناوت 
هیفـصت فذـح و  اب  ار  دوخ  تیعقوم  یماظن ، یـسایس -  دـیدج  هلداـعم ي  رد  تسیاـب  یم  یللملا  نیب  تیاـمح  اـب  مادـص  نیارباـنب ،

یم تیوقت  ناریا  یلاـمتحا  تاـمجاهت  ربارب  رد  ار  قارع  شترا  یعاـفد  تردـق  زین  گـنج  ياـه  ههبج  رد  تیبثت و  یلخاد  ناـفلاخم 
ار دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  دناوت  یم  دنک  دس  ار  ناریا  هلمح ي  يولج  دناوتب  مادص  رگا  تشون  زمیات  نتگنشاو  هک  نانچ  .درک (2) 
تشادـن و ار  يرگید  یماظن  تسکـش  لـمحت  تیفرظ  قارع  عقاو ، رد  .دروآ (3)  تسد  هب  ار  یمومع  تیاـمح  دـشخب و  ماکحتـسا 

.دش یم  رجنم  روشک  نیا  یعافد  تردق  لالحمضا  قارع و  شترا  یحور  فعض  شیازفا  هب  رما  نیا  ققحت 

يارب یلخاد ، تسایـس  هصرع ي  رد  .داد  شرتـسگ  ار  دوخ  ياـه  تیلاـعف  یماـظن  یـسایس و  ههبج ي  ود  رد  مادـص  روـظنم ، نیا  هب 
نیا رد  .درک  رازگرب  هامریت 1361  مشـش  اـت  موس  خـیرات  رد  ار  بزح  هرگنک  نیمهن  ثعب ، بزح  رد  دوخ  یـسایس  تیعقوم  میکحت 

باختنا يو  تباین  هب  میهاربا  تزع  لک و  یهدنامرف  هب  مادص  هرگنک 

112 ص :

.یت.یب یکرامناد  همانزور  ، 1361  / 4 زور 17 /  شرازگ  ذخأم 3 ص 174 ، . 333 - 1
.روتینام سنیاس  نیتسیرک  همانزور  ، 1361  / 4 شرازگ 11 /  ص 132 ، ذخأم 3 ، . 334 - 2

.1361  / 4 شرازگ 25 /  ص 286 ، ذخأم 3 ، . 335 - 3
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یتارییغت نیـسح  مادـص  یـصخش  داتـس  نارواشم  بالقنا و  یهدـنامرف  ياروش  ياضعا  حطـس  رد  نینچمه  هرگنک ، نیا  .دندش (1) 
تیعقوم هنیباـک  ناریزو  زا  نت  تفای و 8  شهاـک  نت  هب 10  نت  زا 17  بالقنا  یهدـنامرف  ياروش  ياضعا  هک  ناـنچ  .داد (2)  ماجنا 
ياهورین تلود و  لخاد  رد  ییاـه  یمارآاـن  زورب  نارگ  لـیلحت  زا  یخرب  رظن  رباـنب  تارییغت  نیا  تلع  .دـنداد (3)  تسد  زا  ار  دوخ 

 . .دوب (4) قارع  حلسم 

، دوب هارمه  دادرخ 1361  خــیرات 30  رد  ناریا  كاـخ  زا  ینیـشن (5)  بقع  زاغآ  اب  هک  قارع ، لـخاد  رد  مادـص  یـسایس  تامادـقا 
نیب تیعقوم  نیا ، رب  هوالع  .درک (6)  میکحت  ار  مادص  تیعقوم  یـسایس  نارظان  هدـیقع ي  هب  هکنآ  تسخن  .تشاد  یعیـسو  باتزاب 

رارقتسا ناریا و  كاخ  زا  ینیشن  بقع  اب  قارع  شترا  نینچمه  .دیـشخب  دوبهب  داد و  رییغت  بلط  حلـص  هب  زواجتم  زا  ار  قارع  یللملا 
.دش یقارع  ياهورین  یعافد  ياه  هزیگنا  تیوقت  بجوم  دوخ  كاخ  رد 

شیارگ تلع  هب  نآ  زا  شیپ  گنج و  عورش  اب  هک  ار ، يوروش  اب  طباور  هکنیا  رب  هوالع  قارع  یجراخ  تسایس  هصرع ي  رد  مادص 
رد يا  هبحاصم  یط  مادـص  .داد  شرتسگ  ار  اکیرما  اب  تابـسانم  درک ، يزاـسزاب  دوب ، هدـش  شودـخم  يا  هزادـنا  اـت  برغ  هب  قارع 

: دیوگ یم  اکیرما  اب  قارع  طباور  تیعضو  هرابرد ي  میات  هلجم ي  راگنربخ  شسرپ  هب  خساپ 

ییاکیرما هب  زین  بسانم  عقوم  رد  میشاب (7) و  هتشاد  اکیرما  اب  هنـسح  طباور  مراد  تسود  مرادن و  اکیرما  اب  یتموصخ  اصخـش  نم  »
 . (8) .درک » میهاوخ  رارقرب  هطبار  نانآ  اب  دنیایب و  هک  تفگ  میهاوخ  اه 

113 ص :

مادص لاس 1982  رد  : » دـیوگ یم  نتگنـشاو  ویدار  اب  وگو  تفگ  رد  گنج  رد  قارع  یناسر  عالطا  ریزو  نامیلـس  حابـص  . 336 - 1
ضایر هسلج  نیا  رد  .داد  لیکشت  دوب ، هدش  حرطم  مادص  يریگ  هرانک  نآ  رد  هک  ینیمخ  هللا  تیآ  داهنشیپ  یـسررب  يارب  يا  هسلج 

قاتا هب  گنرد  یب  نیـسح  ضایر  .دریذپب  ار  داهنـشیپ  نیا  یکیتکات  روط  هب  مادـص  درک  هیـصوت  قارع  تقو  تشادـهب  ریزو  نیـسح 
(. ص 5 ، 1381  / 10 ناریا 10 /  همانزور  « ) .دش مادعا  هدرب و  رواجم 

.1361  / 4 .شرازگ 6 /  ص 85 ، ذخأم 3 ، . 337 - 2
.اکیرما يادص  ویدار   1361  / 4 شرازگ 6 /  ص 85 ، ذخأم 3 ، . 338 - 3

، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  اتکی ، نیـسح  همجرت  نردم ، گنج  زا  ییاه  سرد  رنگاو ، ماهاربآ  نمزدرک و  ینوتنآ  . 339 - 4
ص 165. هدشن ،) رشتنم  )

رد دیسر  نایاپ  هب  ریت 1361  خیرات 9  رد  زاغآ و  مادص  ینارنخـس  اب  دادرخ 1361  زا 30  هک  قارع  ینیـشن  بقع  شرازگ  . 340 - 5
.دش دهاوخ  هئارا  دعب  تاحفص 

.سرپدتیشوسآ يرازگربخ  ص 116 ، ، 1361  / 4 شرازگ 9 /  نلک و  ویدار  ، 61  / 4 زور 6 /  شرازگ  ص 85 ، ذخأم 3 ، . 341 - 6
، دوب کیتاملپید  طباور  يروف  يریگرس  زا  راتساوخ  نتگنـشاو  : » دسیون یم  تسپ  نتگنـشاو  همانزور ي  رد  سبار  لکیام  . 342 - 7

(. 81  / 2 هبنشراهچ 11 /  انسیا ، يرازگربخ  « ) .دنامب توکسم  دعب  لاس  ات  طباور  نیا  هک  تشاد  رارصا  مادص  اما 
.اپورا پاچ  میات  هلجم  اب  مادص  هبحاصم  ، 1361  / 4 شرازگ 19 /  ص 193 و 194 ، ذخأم 3 ، . 343 - 8
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تالایا يارب  ناریا  کـیژتارتسا  شزرا   » هک دوب  نیا  میاـت  هلجم ي  هتـشون ي  هب  هلحرم  نیا  رد  قارع  ياـه  ینارگن  نیرتمهم  زا  یکی 
هب هک  دوب  انعم  نیا  رب  رظان  میات  هلجم  حیضوت   (1) .دشاب » قارع  اب  هناتسود  راکشآ و  تابـسانم  هدمع  زاین  زا  شیب  هقطنم  رد  هدحتم 
هب .دوش  رجنم  قارع  میژر  مادص و  نتفرگ  هدیدان  ناریا  هب  اکیرما  هب  هجوت  مادص  فعـض  نینچمه  ناریا و  کیتیلپوئژ  تیمها  لیلد 

: دسیون یم  میات  هلجم ي  لیلد ، نیمه 

اب اکیرما  تراجت  نازیم  لاح ، نیع  رد  .تسا  هتخادرپ  روشک  نیا  یـسولپاچ  هب  اکیرما ، اب  کیتاملپید  طباور  دیدجت  دیما  هب  مادـص  »
 . (2) .دشاب » یم  يوروش  اب  قارع  تراجت  نازیم  ربارب  هس  زا  شیب  هک  تسا  هتفای  شیازفا  لاس  رد  رالد  درایلیم  کی  هب  قارع 

مـسیرورت هب  هک  ییاـهروشک  تسرهف  زا  ار  روـشک  نیا  ماـن  قارع ، هـب  یتاعالطا (3)  کمک  رب  هوـالع  دـیدج ، هلحرم  رد  اـکیرما ،
فرطرب ار  کـمک  يارب  ینوناـق  عناوم  زا  یخرب  قارع ، یـسایس  هرهچ ي  دوـبهب  زا  ریغ  رما ، نیمه  درک و  جراـخ  دـننک  یم  کـمک 

.تخاس

: دیوگ یم  قارع  هب  يوروش  هاگدید  هرابرد ي  مادص  .درک  يزاسزاب  اددجم  دوب ، هدش  از  شنت  هک  ار ، يوروش  اب  طباور  قارع 

رد .دنک  هدهاشم  يدب  تیعـضو  رد  ار  قارع  درادن  تسود  دـشاب و  یم  قارع  ظفح  هب  دـنم  هقالع  هک  دـیوگ  یم  احیرـص  يوروش  »
نیب يژتارتـسا  رد  ار  یگرزب  ینوگرگد  موـهفم  داد  يور  ناریا  رد  هاـش  طوقـس  زا  سپ  هچنآ  هک  دـنیوگ  یم  اـه  سور  لاـح ، نیع 
.دراد رارق  فادها  نیا  نایم  رد  ناریا  هک  دنراد  یفادها  هقطنم  رد  اه  سور  تسا و  زرم  مه  يوروش  اب  ناریا  .دـشاب  یم  اراد  یللملا 

 . (4) .دنک » یم  ار  راک  نیا  ناریا  اما  مینک ، یمن  شنیرفن  هدرکن و  مهتم  ار  يوروش  ام 

یللملا نیب  هدارا ي  لیمحت  زا  يدیماان  نینچمه  گنج و  همادا ي  هب  ناریا  میمصت  ندش  راکشآ  اب  اه  یقارع  تامادقا ، نیا  رب  هوالع 
رد ناریا  یتفن  ياه  هنایاپ  ریت 1361  خیرات 20  رد  راب  نیتسخن  يارب  گنج ، هب  ندیشخب  همتاخ  يارب  ناریا  هب 

114 ص :

.میات هلجم  شرازگ  ص 22 ، ، 1361  / 5  / 9 خساپ ، شسرپ و  هسلج  هدوت ، بزح  لک  ریبد  يرونایک ، نیدلارون  . 344 - 1
.1361  / 4 شرازگ 19 /  ص 195 ، ذخأم 3 ، . 345 - 2

.دش دهاوخ  یسررب  هدنیآ  تاحفص  رد  اکیرما  اب  قارع  یتاعالطا  طابترا  يرارقرب  . 346 - 3
.اپورا پاچ  میات  هلجم  راگنربخ  اب  مادص  هبحاصم  ، 1361  / 4 شرازگ 19 /  ص 193 و 194 ، ذخأم 3 ، . 347 - 4
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كراخ هلکـسا ي  هب  ندـش  کیدزن  زا  ات  داد  رادـشه  یتفن  ياه  تکرـش  هب  نینچمه  قارع  .دـندرک  ناراـبمب  ار  كراـخ  هریزج ي 
 . .تفرگ (1) دنهاوخ  رارق  قارع  ییاوه  يورین  هلمح ي  فده  هنرگ  دنک و  يراددوخ 

.دوب قارع  زا  تیامح  رد  یللملا  نیب  قفاوت  زا  ینـشور  دامن  مادـقا  نیا  .دوب  مهم  تهج  دـنچ  زا  كراخ  هریزج ي  هب  قارع  هلمح ي 
مادقا نیا  هوالع ، هب  .دـندرک  یمن  هلمح  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  رد  شکتفن  ياه  یتشک  هب  یقارع  ياهامیپاوه  تروص ، نیا  ریغ  رد 

دوش یم  هلمح  ناریا  يداصتقا  یتفن و  تاسیـسأت  زکارم و  هب  گنج ، همادا ي  اب  هک  انعم  نیدب  .دوب  ناریا  هب  زیمآرادشه  یمایپ  قارع 
هچ اـت  ناریا  رد  تسین  صخـشم  هتبلا  دوب ؛ ناریا  يداـصتقا  هینب  فیعـضت  ياـنعم  هب  گـنج ، هنماد ي  شرتـسگ  رب  هوـالع  رما ، نیا  و 

.هن ای  دندرک  ظاحل  ار  نآ  گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمصت  ماگنه  هب  ایآ  دش و  هجوت  قارع  مایپ  هب  هزادنا 

115 ص :

.نپاژ تلود  زا  لقن  هب  یس.یب.یب  ویدار  ، 1361  / 4 شرازگ 20 /  ص 203 ، ذخأم 3 ، . 348 - 1
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ناریا يریگ  میمصت 

هراشا

ياـضف تیعـضو و  رد  ناـنچمه  ناریا  هکنآ  تـسخن  .دوب (1)  رثأـتم  یتواـفتم  تاـظحالم  زا  ناریا  يریگ  میمـصت  رب  مکاـح  قـطنم 
ار ناریا  ياه  شور  رکفت و  ماظن ، بالقنا و  ربارب  رد  گرزب  ياه  تردق  هنامـصخ ي  تسایـس  هک  انعم  نیدـب  تشاد ؛ رارق  یبالقنا 
رب بالقنا  رودـص  یبالقنا و  تلاسر  ساسحا  نانچمه  نیا  رب  هوالع  .دوب  هداد  رارق  ریثأت  تحت  یللملا  نیب  یجراـخ و  تابـسانم  رد 

داجیا و یگتـسویپ  ماظن  تینما  نیمأت  بالقنا و  رودـص  نایم  هک  دوب  هدـش  ثعاب  رما  نیمه  دوب و  هدـنکفا  هیاس  اـهراتفر  تارکفت و 
ماـظن تینما  ءاـقب و  همادا ي  دوش  روـصحم  ناریا  ياـهزرم  رد  دریگ و  رارق  یعاـفد  عـضوم  رد  بـالقنا  رگا  هک  دوـش  روـصت  نینچ 

.دوب دهاوخن  نکمم  یبالقنا 

زا تیامح  رد  یللملا  نیب  عامجا  دـش و  یم  انعم  بالقنا  رودـص  زا  يریگولج  یبالقنا و  ماظن  يزادـنارب  گـنج  نیا  ساـسا ، نیا  رب 
بوچراچ رد  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  ءاـقب  هک  درک  راکـشآ  هتـشذگ  زا  شیب  ار  اـنعم  نیا  ناریا  هب  زواـجت  نتفرگ  هدـیدان  قارع و 

نمشد و مجاهت  اب  هلباقم  هجیتن ، رد  سفن و  هب  دامتعا  يروابدوخ و  روهظ  هب  رما  نیا  تسا و  نکمم  یللملا ، نیب  هن  یلم و  تالداعم 
درکیور يریگ  لکش  هب  لاح ، نیع  رد  .دش  رجنم  یلاغشا  قطانم  زا  ار  نارگلاغشا  ندنار  نوریب  یسایس و  یتابث  یب  نداهن  رـس  تشپ 

 . .تشاذگ (2) ریثأت  گنج  هب  نداد  همتاخ  عوضوم  هب  ناریا 

116 ص :

تایبرجت دنور ، نیا  رد  .دوش  یم  ماجنا  یفلتخم  تاظحالم  هیاپ ي  رب  یماظن  یسایس و  ناگبخن  نالوئسم و  يریگ  میمصت  . 349 - 1
یمهم رایسب  شقن  تاظحالم  ریاس  روشک و  حلاصم  عفانم و  هعماج ، یمومع  ياضف  زا  كاردا  يداقتعا ، ینابم  یگنهرف ، یـسایس - 

رب راذـگریثأت  لماوع  دوش و  یم  هدربماـن  ( Psycholoyical Environment  ) یناور طـیحم  ناونع  تحت  لـماوع  نیا  .دراد 
.دوش یم  هداد  حیضوت  ( Operational Environment  ) یتایلمع طیحم  ناونع  تحت  ناگبخن  میمصت 

قارع یلیمحت  گنج  يادـتبا  زا  : » دـسیون یم  یلیلحت  رد  مدرم  ياهرواب  رب  گنج  تاریثأت  هراـبرد  بـالقنا  ماـیپ  هلجم ي  . 350 - 2
یثنخ ار  یناهج  نمـشد  ياه  هئطوت  شیوخ  هدارا ي  تردـق و  هب  یکتم  ام  رگا  هک  تسا  هدـش  تابثا  ام  يارب  لصا  کی  ناریا  هیلع 

هنیع هب  گنج  عورـش  يادتبا  زا  ام  مدرم  .دباتـشب  یمالـسا  يروهمج  کمک  هب  هک  تسین  سک  چیه  تدم  هاتوک  رد  لقادح  مینکن ،
چیه دوب ، هدرک  ظفح  مالـسا  ناگدـنمزر  ربارب  رد  ار  دوخ  تمواقم  یتح  يورـشیپ و  تردـق  مادـص  هک  ینامز  اـت  دـندرک  هدـهاشم 

شیوخ هدارا ي  تردق و  رب  هیکت  اب  ام  ناگدنمزر  هک  یماگنه  طقف  .درکن  موکحم  ار  ناریا  هیلع  زواجت  یللملا  نیب  عجرم  ای  روشک 
دورو دنزاس ، روبجم  ینیشن  بقع  هب  ار  مادص  دنتسناوت  تشونرس  گنج  ياه  ههبج  رد  ناش  يونعم  يدام و  تاناکما  هیلک  جیـسب  و 

يروهمج هب  ییاکیرما  حلص  لیمحت  يارب  هکلب  هنالداع  حلص  يرارقرب  يارب  هن  مه  نآ  دوش و  یم  دیدشت  ناریا  هب  حلص  ياه  تئیه 
(. 61  / 5  / 16 هرامش ي 64 ، بالقنا ، مایپ  هلجم  زا  لقن  هب  یبهذم ، یلم -  تیاس  « ) .یمالسا
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فیعضت یـشیاسرف  گنج  رد  ناریا  دندرک  یم  روصت  هک  دش  رجنم  ییاهروشک  شنکاو  تسایـس و  رییغت  هب  گنج  رد  ناریا  يرترب 
شنکاو زا  ار  ناریا  یلوحت  نینچ  شیادیپ  .تفای  شیازفا  ناریا  هب  راشف  قارع و  زا  تیامح  هجیتن  رد  دش ؛ دهاوخ  میلست  ماجنارـس  و 

.درک نارگن  ناریا  ياه  يزوریپ  ربارب  رد  اکیرما  هژیوب  گرزب  ياه  تردق 

فرصنم لیئارسا ، اکیرما و  یلـصا  فده  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  روصت  نیا  نانبل  بونج  هب  لیئارـسا  زواجت  تالوحت ، نیا  اب  نامزمه 
، رما نیا  .دـندرگزاب  هک  دـش  هداد  نامرف  نانآ  هب  هیروس  رد  ناریا  ياهورین  روضح  زا  سپ  اذـل  .تسا  قارع  اب  گنج  زا  ناریا  ندرک 

يارجا يارب  هک  تشاداو  ار  ناریا  للم ، نامزاس  هماـنعطق ي  رودـص  لاـمتحا  سب و  شتآ  يرارقرب  يارب  یللملا  نیب  راـشف  اـب  هارمه 
یتیعـضو تفای و  شرتسگ  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  قارع  يدنفادپ  تامادقا  هکنیا  نمـض  .دنک  لیجعت  قارع  كاخ  لخاد  رد  تایلمع 

.دش دهاوخ  راوشد  هدنیآ  رد  تایلمع  ماجنا  دش  یم  روصت  هک  درک  مهارف  ار 

يرترب الباقتم  قارع (1) و  یناوتان  .دوب  تصرف  زا  هدافتـسا ي  لاح  نیع  رد  ینارگن و  تیعـضو  نیا  رد  ناریا  يریگ  میمـصت  ساسا 
لزلزت نآ  زا  رتمهم  ناریا (2) و 

117 ص :

تعرسب اه  یقارع  ردق  نآ  : » دسیون یم  نیبملا  حتف  تایلمع  رد  قارع  تیعضو  هرابرد ي  دوخ  تارطاخ  رد  یمشاه  ياقآ  . 351 - 1
همانزور نارحب ، زا  روبع  « ) .دنک یم  ارجا  هشقن  دراد  اکیرما  ادابم  هک  دنداتفا  دیدرت  هب  ههبج  یماظن  نالوئـسم  هک  دـنوش  یم  مدـهنم 

داد و ناشن  حتف  نیا  : » تفگ زین  هعمج  زامن  هبطخ  رد  ناشیا  ( 61  / 1 زور 7 /  شرازگ  ص 10  ، 80  / 2  / 20 یمالسا ، يروهمج  ي 
ص هام 62 ، يد  یمالـسا ، يروهمج  بزح  مراهچ ، دلج  اه ، هعمج  اه و  هبطخ  « ) .دنک عافد  دناوت  یمن  رگید  قارع  هک  داد  نانیمطا 

(. نیدرورف 1361  6 نارهت ، هعمج  زامن  مود  هبطخ ي  ، 87
ناگدنریگ میمصت  رد  تشون : نآ  هیـشاح ي  رد  یتشاددای  یط  باتک  سیونتـسد  هعلاطم  زا  سپ  دیـشر  یلعمالغ  رادرـس  . 352 - 2
ناهدنامرف هدـمآ و  دوجو  هب  یپرد  یپ  ههام  ياه 8  يزوریپ  زا  رثأتم  یبیجع  سفن  هب  دامتعا  قارع ، كاـخ  هب  دورو  گـنج و  همادا 

گنج همادا  رد  فعض  ای  تیقفوم  مدع  رد  ار  دیدرت  کش و  هنوگ  ره  ارهاظ  یمشاه  ياقآ  و  دایص ) دیهـش  نسحم -   ) ام يالاب  هدر 
ناـضمر تاـیلمع  رد  اـم  يزوریپ  هک  دـندناسر  ناـنیمطا  نیا  هب  ار  همه  دـندوب و  هدرب  نیب  زا  نارگید  يارب  قارع  كاـخ  هـب  دورو  و 

هدوب لماع  نیرتگرزب  هتـشذگ ) هناگراهچ ي  ياه  تایلمع  نوچمه  هدنیآ ، تایلمع  رد  يزوریپ  هب  دامتعا   ) لماع نیا  تسا و  یعطق 
تسکش یماکان و  لامتحا  رگا  .تسا و  هدناسر  میمصت  ندوب  حیحص  گنج و  همادا  یعطق  هجیتن  هب  ار  ناگدنریگ  میمصت  هک  تسا 

(. راهب 1382  ) .دنریگب میمصت  يرگید  روج  دوب  نکمم  دنداد  یم  ار  ناضمر  تایلمع  رد 
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دیامن دیکأت  دوخ  ياه  هتـساوخ  رب  تردق ، عضوم  زا  ناریا  هک  دوب  هدرک  مهارف  ار  ناکما  نیا  قارع  میژر  مادص و  یـسایس  تیعقوم 
رترب تیعقوم  قارع ، كاخ  رد  تیمهااب  يا  هقطنم  فرـصت  اب  و  دـنک ، راوشد  شنایماح  قارع و  يارب  ار  عاـضوا  یماـظن  راـشف  اـب  و 

.دنزاس مهارف  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  ار  تیعضو  ناریا ، ياه  هتساوخ  نیمأت  اب  قارع  نایماح  ات  دنک  تیبثت  ار  ناریا 

هکلب دوبن ، هدرتسگ  یفدـه  اب  تدـمدنلب و  ییژتارتسا  اب  گنج  همادا ي  هب  فوطعم  يریگ  میمـصت  نیا  ساسا  تسا  نشور  هچناـنچ 
ار ناریا  طیارـش  قارع  نایماح  دـش و  دـهاوخ  لزلزتم  قارع  میژر  الامتحا  يزوریپ  کی  بسک  اب  هک  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  روصت  نیا 

شوخ یشیدنا و  هداس  اب  مه  وا ، شترا  یشاپورف  يو و  طوقس  لامتحا  مادص و  تیعضو  زا  دوجوم  تاعیاش  .تفریذپ (1)  دنهاوخ 
شیپ فدـه  نیا  ققحت  يارب  یمظنم  همانرب  هنوگ  چـیه  هکنآ  لاـح  .دروآ (2)  دوجو  هب  ناگدـنریگ  میمـصت  رد  یـصاخ  علو  ینیب ،

راگزاس گنج  قطنم  اب  دوب و  دهاوخن  یتسرد  میمـصت  زرم  رد  رارقتـسا  یتیعـضو  نینچ  رد  دش  یم  روصت  نیاربانب  .دوب  هدـشن  ینیب 
ياه هام  رد  هک  نانچ  .دـش  یم  ینیب  شیپ  ناریا  ياهورین  هب  ددـجم  هلمح ي  قارع و  یماظن  تردـق  يزاـسزاب  لاـمتحا  اریز  تسین ؛

يورشیپ رهـشمرخ (3)  زاوها و  تمـس  هب  اددـجم  قارع  یماظن  ياوق  ناریا ، طـسوت  همانعطق 598  شریذـپ  زا  سپ  گنج و  یناـیاپ 
.دندرک

یتاسلج ماما  اب  روشک  یماظن  یـسایس -  نالوئـسم  گنج  رد  بسانم  شور  ذاختا  روشک و  تیعـضو  یـسررب  روظنم  هب  لاـح  ره  هب 
يارب هک  دنداد  لیکشت 

118 ص :

تـسین شدوخ  هدنیآ  هب  نئمطم  مادص  : » دیوگ یم  مادـص  هرابرد   62  / 2 هعمج 17 /  زامن  ياه  هبطخ  رد  یمـشاه  ياقآ  . 353 - 1
هب قارع  هلمح  هب  هجوت  اب  ار  مادـص  تیعـضو  سپـس  ناشیا  .دـنک » كرت  ار  هقطنم  نیا  دـیاب  دـنک  یم  رکف  هک  تسا  يدوجوم  لـثم 

ياهزور رد  هک  درک  هسیاقم  هاش  اب  دوب ، تیلاعف  لاح  رد  قارع  ناریا و  ناـیم  يرگیجناـیم  يارب  هک  ریازجلا ، زا  ییحی  نب  ياـمیپاوه 
(. 216 ص 217 -  مراهچ ، دلج  اه ، هعمج  اه و  هبطخ   ) .دوب هدرک  تامادقا  یخرب  ماجنا  هب  دیدهت  رخآ 

راهب 1382. باتک ، سیونتسد  هیشاح  رد  دیشر  یلعمالغ  رادرس  تشاددای  . 354 - 2
دوبن رهشمرخ  فده  دش  صخـشم  دمآ و  تسد  هب  تایلمع  نیا  ياه  کلاک  تیوک ، رد  اکیرما  زا  قارع  تسکـش  زا  دعب  . 355 - 3

.دوب رهشمرخ  زاوها -  هداج  هیدیمح و  هاگتسیا  ات  رهشمرخ  لامش  فده  هکلب 
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تاسلج زا  دوجوم  ياه  شرازگ  هب  يریگ  میمـصت  یگنوگچ  و  يریگ ، میمـصت  يارب  دوجوم  تاروصت  رکفت و  ینابم  ندش  نشور 
.دوش یم  هراشا 

لوا هسلج 

راـشتنا زا  سپ  دادرخ و  موس  زور  رـصع (1)  رد  تقو ، ریزو  تسخن  يوسوم ، نیـسحریم  هتفگ  هب  گنج  لئاسم  هرابرد  هسلج  نیلوا 
دنتسشن و نیمز  يور  رب  ماما  هشیمه  فالخرب  دش  ببس  يزوریپ  نیا  زا  ماما  يدنسرخ  .دش  لیکشت  ماما  لزنم  رد  رهشمرخ  حتف  ربخ 

يا هعطق  رگا  هک  دندرک  لالدتـسا  نینچ  هسلج  نیا  رد  یمـشاه  ياقآ  .دـش  مامت  گنج  يزوریپ  نیا  اب  هک  دوب  ناشیا  مالک  ياوتحم 
نیا هرابرد  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمشاه  ياقآ  .داد (2)  دنهاوخن  ناریا  هب  تمارغ  زایتما و  دشابن  ناریا  رایتخا  رد  قارع  كاخ  زا 
بش لوا  .دش  میلست  نمشد  دیدرگ و  ریخست  لماک  روط  هب  رهـشمرخ  دسیون : یم  دش ، رازگرب  دادرخ  موس  هبنـشود  زور  هک  هسلج ،
ریزو تسخن  روهمج و  سیئر  ناـیاقآ  اـب  دنلاحـشوخ  یلیخ  ناـشیا  .میدرک  تروشم  گـنج  هدـنیآ  هب  عجار  میتـفر و  ماـما  تمدـخ 

اب هک  گنج ، دـقن  شرتسگ  زا  لـبق  لاس 1372 ، رد  نینچمه  ناـشیا  .میداد (3)  ماجنا  كرتشم  هبحاصم  میدوب و  اقآدـمحا  ناـمهم 
: دیوگ یم  دیسر ، دوخ  جوا  هب  یمشاه  ياقآ  يروتادیدناک  لاس 1378 و  رد  مشش  سلجم  تاباختنا 

زونه نم  هک  میتشاد  ماما  تمدخ  یمهم  رایسب  هسلج  کی  قارع ، هب  میوش  دراو  میتساوخ  هک  رهـشمرخ  حتف  زا  دعب  گنج  لیاوا  ام  »
یلاع ناهدنامرف  .تسا  هدشن  مه  طبـض  دوبن و  مه  عافد  ياروش  یمـسر  هسلج  الامتحا  .دشاب  هدـش  تبث  ییاج  هسلج  نآ  ما  هدـیدن 

هدرک و رارف  هتفر و  نمـشد  هک  ـالاح  بوـخ  هک  دوـب  نیا  يدـج  ثـحب  اـجنآ  .میدوـب  عاـفد  یلاـع  ياروـش  ياـضعا  دـندوب ، هـبتر ،
یتدم زا  دعب  هک  يزیچ  نیرخآ  .قارع  لخاد  میورب  میهاوخ  یم  الاح  دنا  هدش  یشالتم  شیاهورین 

119 ص :

دش مامت  هسلج  یتقو  دیوگ  یم  ناشیا  هک  دندرک  رکذ  دادرخ  موس  رصع  لالدتـسا  نیا  اب  يوسوم  سدنهم  ار  هسلج  نامز  . 356 - 1
.مدش هقطنم  مزاع  رهشمرخ ، زا  دیدزاب  يارب  سپس  مداد و  ماجنا  اجنامه  يا  هبحاصم  مدش و  جراخ  ماما  هناخ  زا  نم 

ناتسمز 78. يوسوم ، یسدنهم  اب  یصاصتخا  هبحاصم  . 357 - 2
موس هبنشود  زور  شرازگ  ص 18  ، 1380  / 2  / 31 یمالسا ، يروهمج  همانزور  نارحب ، زا  سپ  یناجنسفر ، یمـشاه  ربکا  . 358 - 3

دادرخ 1361.
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تایلمع هقطنم  تهج  نیا  زا  دنتـسین  مدرم  هک  دیورب  ییاهاج  نآ  دنتفگ  دنداد ، هزاجا  ماما  دـش  هک  ییاه  لالدتـسا  ثحب و  ینالوط 
« .میدرک باختنا  ار  ناضمر 

: دنک یم  هفاضا  هسلج  رد  ثحب  ماما و  رظن  دروم  رد  ناشیا  سپس 

نیا هب  لاح  ره  هب  هک  دعب  .میوشب  دراو  ام  هک  تسین  مزال  قارع  كاخ  لخاد  دـنتفگ  یم  اعطق  دوبن  نیا  راک  لوا  رد  اعقاو  ماما  رظن  »
نآ تحار  لایخ  اب  دنور و  یم  دـش ، دـنهاوخن  میلـست  میوش  یمن  دراو  ناشزرم  هب  ام  هک  دـنمهفب  رگا  اه  یقارع  هک  دندیـسر  هجیتن 

 . (1) .دننک » یم  ترارش  فرط 

اضف هک  دوش  یم  نشور  لوا  هسلج ي  هرابرد  یمـشاه  ياقآ  و  تقو ، ریزو  تسخن  يوسوم ، سدنهم  تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  هلئـسم 
شنکاو هب  رتشیب  تسا و  هتـشادن  دوجو  گنج  همادا  هرابرد  یعطاـق  رکفت  روصت و  زونه  هدوب و  ناریا  يزوریپ  ریثأـت  تحت  ناـنچمه 

کی بوچراچ  رد  قارع  كاخ  هب  دورو  نینچمه  .تسا  هدـش  یم  هجوت  ناریا  قوقح  نتفرگ  هدـیدان  نآ  زا  رتمهم  یلامتحا و  ياـه 
هب .دش  هجوت  نادب  قارع  زا  نتفرگ  زایتما  روظنم  هب  ناریا  يرترب  هنیمز  داجیا  يارب  رتشیب  تسا و  هدوبن  تدـمدنلب  یماظن و  يژتارتسا 

نیا هب  احیولت  هعمج  زامن  رد  یتح  نیبملا  حـتف  تاـیلمع  زا  دـعب  لـبق و  ناـشیا  درک و  هجوت  یمـشاه  ياـقآ  همه  زا  رتشیب  هیرظن  نیا 
هدش هتخیمآ  رگید  ثحابم  ای  مود (2)  هسلج ي  ثحابم  اب  الامتحا  هک  یمـشاه ، ياقآ  حیـضوت  فالخرب  .دوب  هدرک  هراشا  عوضوم 
ياقآ .دـشن  باختنا  تاـیلمع  يارب  یـصاخ  هقطنم  دـش و  ثحب  عوضوم  لـصا  اـهنت  دوب  هک  یتاـماهبا  لـیلد  هب  هسلج  نیا  رد  تسا ،

: دیوگ یم  ثحب  ياوتحم  هرابرد  تشادن  روضح  لوا  هسلج  رد  هچرگ  هاپس ، تقو  هدنامرف  ییاضر ،

دیهاوخ یم  هچ  يارب  هک  دـندوب  هدومرف  یلاؤس  ماما  ترـضح  میتشادـن ، روضح  میدوب (3)  رهـشمرخ  رد  اـجنآ  هک  يا  هسلج  نیلوا  »
دندوب هتفگ  ناتسود  دیهد ؟ همادا  ار  گنج 

120 ص :

ص 252. ، 1374 نارهت ، یغورف ، مساق  ششوک  هب  یگنادواج ، زار  تزع  سدقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح  داینب  . 359 - 1
.تسا هدش  باختنا  ناضمر  تایلمع  هقطنم  هتشاد ، روضح  مه  ناشیا  هک  مود  هسلج  رد  دیوگ  یم  ییاضر  ياقآ  . 360 - 2

دادرخ موس  خـیرات  رد  لوا  هسلج  دـهد  یم  ناـشن  عوضوم  نیمه  دوب و  هقطنم  رد  رهـشمرخ ، حـتف  ماـگنه  ییاـضر  ياـقآ  . 361 - 3
.دش نارهت  مزاع  يو  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  اریز  تسا ؛ هدش  لیکشت 
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امش رگا  دندوب  هدومرف  ماما  .دسانشب  تیمـسر  هب  ار  ام  قوقح  هک  میروایب  راشف  قارع  هب  دشاب و  نامتـسد  يزیچ  کی  ام  هکنیا  يارب 
 . (2) (1) .دینک » مامت  هطقن  نیمه  دینک  مامت  دیهاوخ  یم  رگا  دیهد  همادا  رخآ  ات  دیاب  دیهد  همادا  ار  گنج  دیهاوخ  یم 

هنیمز نیا  رد  ناشیا  .تسا  مهم  اهداهنـشیپ  زا  ماما  لیلحت  عقاو  رد  شـسرپ و  لوا و  هسلج  ثحابم  زا  ییاضر  نسحم  ياـقآ  تشادرب 
: دیوگ یم 

کی ندرک  یمخز  ینعی  گنج  همادا  دـید و  یم  ار  گنج  ناـیاپ  دـید  یمن  ار  گـنج  همادا  ناتـسود  داهنـشیپ  زا  ماـما  تقیقح  رد  »
.دید یمن  تحلصم  هب  ماما  ار  هقطنم 

نیا دینامب ، اجنآ  دیریگب و  ار  يا  هطقن  کی  دینک  یمخز  ار  نمشد  دیورب  دیهاوخ  یم  امش  تفگ  یم  کیژتارتسا  یسایس و  رظن  زا 
 . (3) .دینامب » دیابن  دیورب  رخآ  ات  دیاب  دینک  یمخز  دیهاوخ  یم  رگا  دوش ، یمن 

هدشن هتفرگ  یمیمـصت  لوا ، هسلج  رد  تسا  نشور  هچنآ  ماما ، رظن  فلتخم  هوجو  هب  هجوت  ترورـض  یبایزرا و  نیا  تحـص  زا  ریغ 
.دش لوکوم  دعب  هسلج  هب  يریگ  میمصت  گنج ، همادا  لیالد  هرابرد  ماما  شسرپ  هیلوا و  ياه  ثحب  زا  سپ  تسا و 

مود هسلج 

دنک و یم  هراشا  هاپـس  شترا و  ناهدـنامرف  اب  سامت  نآ  زا  لبق  مود و  هسلج ي  لیکـشت  هب  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمـشاه  ياقآ 
لیکشت عافد  یلاع  ياروش  هسلج  ماما  رتفد  رد  ادرف  دش  رارق  دنتفرگ و  سامت  هاپـس  ینیمز و  يورین  ناهدنامرف  ههبج  زا  : » دسیون یم 
شرازگ دش » لیکـشت  ماما  رتفد  رد  عافد  یلاع  ياروش  حبـص  هد  تعاس   » هکنیا هب  هراشا  نمـض  مود  هسلج  هرابرد  ناشیا   (4) .دوش »

: دسیون یم  هسلج  يریگ  هجیتن  دروم  رد  راو  هصالخ  دنک و  یم  لقن  ار  تایلمع  جیاتن  زا  شترا  هاپس و  ناهدنامرف 

121 ص :

دنک یم  نایب  ماما  رظن  ناریا و  يریگ  میمـصت  عوضوم  هرابرد  ار  یتاحیـضوت  ناهیک  همانزور  اب  هبحاصم  رد  ییاضر  ياقآ  . 362 - 1
حتف زا  سپ  ماما  ترـضح  رظن  هرابرد  اما  دیوگ : یم  هبحاصم  رد  ناشیا  .دراد  توافت  يرادـقم  حیـضوت  نیا  اب  دـسر  یم  رظن  هب  هک 

هب ات  میهدب  همادا  ار  گنج  هنوگچ  هک  دوب  نیا  ثحب  دوبن ؛ گنج  همادا  ای  فقوت  رـس  رب  عقوم  نآ  ثحب  منک  ضرع  دـیاب  رهـشمرخ 
.میسرب نامقح 

دادرخ 1379. سوفاد ،)  ) هاپس داتس  یهدنامرف و  هدکشناد  رد  ینارنخس  ییاضر ، نسحم  . 363 - 2
.نامه . 364 - 3

دادرخ 1361. هبنشراهچ 5  شرازگ  ص 8 ، ذخأم 39 ، . 365 - 4
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ینماان زا  يریگولج  يارب  میوش ، قارع  كاخ  دراو  يدودـحم  طاقن  رد  دـش  رارق  .دـش  ذاختا  میمـصت  مه  گنج  هدـنیآ  هب  تبـسن  »
« .تراسخ نتفرگ  نامدوخ و  ياهرهش 

 . (1) .میدناوخ » تعامج  هب  ماما  اب  ار  زامن  رهظ  : » دسیون یم  سپس  یمشاه  ياقآ 

یـصاصتخا يوگو  تفگ  رد  یمـشاه  ياقآ  .تسا  هدش  رازگرب  لوا  هسلج  زا  دـعب  زور  هس  دادرخ و  مشـش  رد  مود  هسلج  عقاو ، رد 
: دیوگ یم  گنج  همادا  دروم  رد  ماما  رظن  مود و  هسلج  هرابرد   (2)

علطم دادغب  نامکاح  رگا  دـنتفگ  ناهدـنامرف  دوب  ینالوط  هسلج  کی  مدوب ، مه  نم  دـنتفر  ماما  تمدـخ  هاپـس  شترا و  ناهدـنامرف  »
.ددنسپ یمن  ار  رظن  نیا  گنج  قطنم  درک ، دنهاوخ  ترارـش  ام  هیلع  هدوسآ  لایخ  اب  میوش  یمن  روشک  نیا  كاخ  دراو  ام  هک  دنوش 

نآ ...دش » دنهاوخ  لکـشم  اهنآ  يارب  میناسرب ، بیـسآ  قارع  مدرم  هب  رگا  : » دـنتفگ یم  دـندرک و  یم  حرطم  ار  یناسنا  لئاسم  ماما 
ار هسلج  تروص  نآ  ناوت  یم  دوب ، ریبد  عـقوم  نآ  نارظن  موـحرم  منک  یم  رکف  تسه  اـه  تشادداـی  ـالامتحا  دوـب ، ینـالوط  هسلج 

قارع كاخ  دراو  ام  دنتـسین  قارع  مدرم  هک  یقطانم  رد  دودـحم  تروص  هب  دـنداد  هزاجا  ماما  هک  دـش  نیا  شا  هجیتن  درکادیپ (3) 
هلجد هب  ار  دوخ  ام  ياهورین  هک  دـنداد  هزاجا  ناـشیا  .دوب  تلع  نیمه  هب  دـش  یحارط  هقطنم  نآ  رد  ناـضمر  تاـیلمع  هکنیا  .میوش 

 . (4) .میشاب » هدرک  هاتوک  ار  هلصاف  مینکب  يراک  دش  رارق  يزور  رگا  ات  دنناسرب 

اب يرگید  تاحیـضوت  رد  ناشیا  .دـنک  یم  لقن  ناهدـنامرف  عضوم  زا  اتدـمع  یلک و  ار  مود  هسلج  ثحابم  اجنیا  رد  یمـشاه  ياـقآ 
: دیوگ یم  میوش  قارع  كاخ  دراو  دنرادن ، روضح  مدرم  هک  یطاقن ، زا  یخرب  رد  دنداد  هزاجا  ماما  هکنیا  هب  هراشا 

122 ص :

دادرخ 1361. هبنش 6  جنپ  شرازگ  ص 8 ، ذخأم 39 ، . 366 - 1
هک دندیسرپ  يدایز  رایـسب  ثحابم  لاس 1378 ) رد   ) یمشاه ياقآ  اب  یصاصتخا  يوگو  تفگ  رد  يریفـس  دوعـسم  ياقآ  . 367 - 2

قارع كاخ  هب  دورو  باتک  رد  مود ، هسلج  هرابرد  هدافتسا  دروم  شخب  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  اه  تحلـصم  اه و  تقیقح  باتک  رد 
هدش لقن  انیع   54 رد ص 55 -  رهم 1381 ، هاپس ، ییاوه  يورین  تاراشتنا  زا  دنورادهب ، يدهم  قیقحت  هب  اهدرواتـسد  اه و  ترورض 

يدنـس هنوگچیه  باتک  نتم  رد  دنا و  هدرک  رکذ  یـصاصتخا  ار  یمـشاه  ياقآ  اب  هبحاصم  همدقم ، رد  مه  باتک  نیا  رد  یلو  تسا 
.تسا هدشن  رکذ  لوق  لقن  نیا  دروم  رد 

ناشیا تدـعاسم  یمـشاه و  ياقآ  اب  وگو  تفگ  تاسلج و  ياهراون  هب  یـسرتسد  يارب  یناخمـش  ياـقآ  شـالت  دوجو  اـب  . 368 - 3
.دشن مهارف  اهراون  هب  یسرتسد  ناکما  هنافسأتم 

ص 91 و 92. نارهت ، ، 1378 ین ، رشن  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  اب  وگو  تفگ  اه ، تحلصم  اه و  تقیقح  يریفس ، دوعسم  . 369 - 4
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میوش و یم  زوریپ  یماظن  رظن  زا  هک  دوب  نیا  لیلحت  .دندروآ  لیلد  اه  یماظن  میدرک و  توکس  يا  هنماخ  ياقآ  نم و  هسلج  نآ  رد  »
 . (1) .میدرک » یمن  ینیب  شیپ  مه  ار  عناوم 

: دیوگ یم  مود  هسلج  دروم  رد  ناشیا  زا  لقن  هب  يدبع  ياقآ  .تسا  مهم  مود  هسلج  هرابرد  اه  ینیئوخ  ياقآ  تاحیضوت 

دعب هک  موش  دنلب  متساوخ  یم  .متشاد  يرگید  راک  مدوب  هتفر  ماما  شیپ  مدوبن  هسلج  رد  الصا  نم  تفگ : اه  ینیئوخ  يوسوم  ياقآ  »
قفاوم یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  .دندرک  تفلاخم  گنج ) همادا   ) راک نیا  اب  لیلد  دنچ  اب  اجنآ  رد  ماما  ...دندمآ  گنج  ناهدـنامرف 

يدج راک  تارکاذم  رد  میناوت  یمن  دنک و  یمن  لح  ام  زا  ار  یلکـشم  نامنداتـسیا  اجنیا  ام  هک  دوب  نیا  مه  شلالدتـسا  .دوب  یلـصا 
تـسد هب  ار  قارع  كاخ  زا  یهجوت  لـباق  شخب  میورب  میهدـب و  ماـجنا  يرگید  تاـیلمع  هک  تسا  نیا  شهار  اـهنت  .میهدـب  ماـجنا 

 . (2) .مینک » هرکاذم  مینیشنب  دعب  میریگب 

يزوریپ ناکما  بسانم و  ناریا  تیعـضو  هکنیا  رب  ینبم  یتاروصت  و  دوب ، هدـننک  جـییهت  هک  روشک ، یمومع  ياضف  هب  يدـبع  سپس 
: دیوگ یم  اه  ینیئوخ  ياقآ  زا  لقن  هب  هسلج  ياوتحم  دروم  رد  دنک و  یم  هراشا  دراد ، دوجو 

، هسلج نآ  رد  دـندوب  هدـمآ  اجنآ  هک  یناسک  ینعی  ناهدـنامرف  بلاغ  وج  هکنیا  لیلد  هب  دـندرک  لوبق  دـندوب  فلاخم  هکنیا  اب  ماما  »
 . (3) .تشاذگ » مارتحا  يدنب  عمج  هب  تیاهن  رد  یلو  دروآ ، تفلاخم  رد  لیلد  جنپ  ...دندرک  لوبق  یماظن  یسایس ، ناهدنامرف 

دهد یم  ناـشن  تسا  هدـش  فیرعت  قیقد  یلیخ  ناـشیا  يارب  لاس 1363  رد  يدـبع  ياقآ  هتفگ  هب  هک  اه  ینیئوخ  ياـقآ  تاحیـضوت 
تایرظن هب  دـش ، نایب  هسلج  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  تیاهن ، رد  یلو  دـندوب  فلاخم  ماما  دـندرک و  ثحب  هسلج  رد  نافلاخم  ناقفاوم و 

.دنتفریذپ دنتشاذگ و  مارتحا  عمج 

يارب لوا ، هسلج  دروم  رد  هیجوت  رب  هوالع  یمـشاه  ياقآ  ینفلت  سامت  زا  سپ  تشادـن و  روضح  لوا  هسلج  رد  هک  ییاضر ، ياـقآ 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  دیشر  رادرس  .دمآ  نارهت  هب  مود  هسلج 

ترضح اب  نالوئسم  زا  یضعب  هک  لوا  هسلج  نم  دیوگ  یم  ییاضر ) ياقآ   ) ناشیا »

123 ص :

.1380  / 1 یصاصتخا 21 /  هبحاصم  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  . 370 - 1
ناتسمز 1380. رهشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  همادا  تلع  زا  یتمسق  شش  شرازگ  یبهذم ،» یلم -   » یتنرتنیا تیاس  . 371 - 2

.نامه . 372 - 3
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هـسلج کی  گنج  همادا  صوصخ  رد  میهاوخ  یم  هک  دنتفگ  ینفلت  نم  هب  یمـشاه  ياقآ  ادعب  اما  مدوبن  رـضاح  الـصا  دنتـشاد  ماما 
 . (1) .متفای » روضح  هسلج  نآ  رد  زین  نم  .دیشاب  هتشاد  روضح  امش  تسا  يرورض  اذل  .میشاب  هتشاد  ماما  تمدخ 

: دهد یم  حیضوت  مود  هسلج  زا  ییاضر  ياقآ 

، يربهر مظعم  ماقم  دندوب ؛ ناتسود  زا  يا  هدع  مدیسر  نم  مود  هسلج  .میدوب  رهشمرخ  هثداح  ریگرد  نوچ  مدیسرن ، لوا  هسلج  نم  »
يارب امش  دندرک  لاؤس  ماما  اجنآ  .دندوب  داژنریهظ  ياقآ  یلیبدرا و  يوسوم  ياقآ  بانج  يوسوم و  ياقآ  اقآدمحا ، یمـشاه ، ياقآ 

.میورب میهاوخ  یم  لیلد  نیا  هب  ام  دنتفگ  دندرک ؛ یسایس  ياه  لالدتـسا  ناتـسود  زا  يا  هدع  دیورب ؟ رتولج  زرم  زا  دیهاوخ  یم  هچ 
گنج مه  رگا  اجنآ  دـنورا ، هب  میورب  زرم  زا  رگا  ام  الثم  هک  میتفگ  میدرک ؛ یماـظن  ياـه  لالدتـسا  میدـمآ  اـم  شترا و  ياـهردارب 

میدیسر اجنیا  ات  ام  هک  دنتفگ  نویـسایس  .درک  عافد  دوش  یم  دوردنورا  تشپ  دشاب ، حلـص  هن  گنج  هن  ینعی  دنکب  ادیپ  قلعم  تلاح 
میریگب ار  قارع  كاخ  زا  ییاج  دیاب  میراد  ار  ییاناوت  نیا  ام  هک  الاح  هک  دوب  نیا  ناشرظن  .تسین (2) و  نامتسد  رد  يزیچ  چیه  و 

 . (3) .دنک » لوبق  ار  ام  طیارش  مه  قارع  ات  مینک  دراو  نمشد  رب  ار  يراشف  نآ  میناوتب  ات 

: دیوگ یم  دهد و  یم  حیضوت  ار  يریگ  میمصت  تاسلج  یلصا  عوضوم  یصاصتخا  هبحاصم  رد  اهدعب  ییاضر  ياقآ 

گنج نایاپ  يارب  اه  لالدتسا  .میورب  زرم  فرط  نآ  هب  ای  مینامب  زرم  يور  رب  .دوب  گنج  نایاپ  هوحن  عوضوم  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  »
ماما .تسا  بسانم  دـنورا  تشپ  تسین و  عافد  لباق  عضاوم  زرم ، تشپ  مینامب  رگا  درک  یم  لالدتـسا  داژنریهظ  راـسمیت  موحرم  .دوب 
هـسلج رد  نم  .دینامب  اج  نیمه  دیهاوخ  یمن  رگا  دیورب  رخآ  ات  دیاب  دـیدرک  روبع  رگا  دیـشاب  هتـشاد  يدـج  لیلد  دـیاب  دوب  دـقتعم 

 . (5) .مراد » لوبق  ار  داژنریهظ (4)  ياقآ  لالدتسا  متفگ 

124 ص :

یگنهرف تنواعم  يدسا ، رفعجدمحم  تراظن  تحت  اهدرواتـسد ، اه و  ترورـض  قارع ، كاخ  هب  دورو  دنورادهب ، يدهم  . 373 - 1
ص 155. رهم 1381 ، هاپس ، ییاوه  يورین 

ص 8 و 9. دادرم 1378 ،  35 هرامش 15 ، هچملش ، همان  هتفه  ص 6 ، ، 1380  / 5  / 3 تلاسر ، همانزور  . 374 - 2
ص 98 و 99. ذخأم 41 ، . 375 - 3

يا هبحاـصم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  كرتـشم  داتـس  تقو  سیئر  داژنریهظ  راـسمیت  ناـضمر  تاـیلمع  زا  سپ  . 376 - 4
اب نافلاخم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  امـش  یبرغ  ياه  هناسر  : » درک لاؤس  ناشیا  زا  راـگنربخ  هبحاـصم  نیا  رد  .درک  تکرـش  یتاـعوبطم 

یلـصا ناحارط  زا  نم  .درب  هانپ  ادخ  هب  دـیاب  غورد  نیا  تدـش  زا  : » تفگ داژنریهظ  ياقآ  .دـننک » یم  یفرعم  ناضمر  تایلمع  ماجنا 
(. 1361  / 5 شرازگ 7 /  ص 417 ، دلج 20 ، گنج ، رامشزور  « ) ...مدقتعم ما و  هدوب  قارع  كاخ  هب  دورو 

.1381  / 3  / 30 ییاضر ، نسحم  اب  یصاصتخا  هبحاصم  . 377 - 5
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: دیوگ یم  هدنیآ  تایلمع  يراذگ  مان  یتح  ماما و  يریگ  میمصت  هسلج و  نیمه  هرابرد  يرگید  ياج  رد  ناشیا 

هب دنتفرگ  میمصت  دیهدب و  ماجنا  ناضمر  مسا  هب  دیهاوخ  یم  هک  یتایلمع  نیا  دندومرف  دنتفریذپ (1) و  ماما  دش و  یلالدتسا  اجنآ  »
 . (2) .دش » هدیشک  زرم  فرط  نآ  هب  اهزرم  زا  گنج  مینک و  روبع  اهزرم  زا  ام  هکنیا 

هعمج زاـمن  رد  دادرخ و  متفه  رد  دـعب  زور  یمـشاه  ياـقآ  گـنج ، همادا ي  يارب  يریگ  میمـصت  مود  هسلج ي  يرازگرب  بقاـعتم 
.دوب دادرخ  مشش  هسلج ي  تامیمصت  باتزاب  هدننک ي  نایب  عقاو  رد  هک  درک  نایب  ار  یبلاطم  نارهت 

هچ میهاوخ  یم  میناوت  یم  هکنیا  اب  مینیبب  لاح  میناوت ، یم  هک  میراد  لوبق  ار  نیا  نامدوخ  اـم  دـناوت و  یم  ناریا  هک  دـندیمهف  هیقب  »
ناردارب هک  ییاهنآ  دنتـسه و  اجنآ  هک  ییاهنآ  دـهاوخن  مه  عافد  ياروش  رگا  دـنهاوخن و  مه  هدـنب  لاـثما  هدـنب و  رگا  مینکب ؟ راـک 

شوگ مه  هدنب  لاثما  هدنب و  فرح  هب  اهنآ  میتفرگ  سپ  ام  تمیق  هچ  هب  دنناد  یم  دندید و  ار  ناشدوخ  ناشدوخ ، رانک  ار  ناشدوخ 
.دننک یمن 

وت مییوگ  یم  اکیرما ، هب  ام  لاح ، ره  هب  .دنریگ  یم  میمصت  مدرم  تسا و  یمدرم  نامتموکح  ام  دنادب  مه  اکیرما  دننادب و  نایمادص 
هتشک همه  نیا   (4) يدرک ؟ یم  راک  هچ  يدوب  ام  ياج  رگا  وت  مییوگ  یم  مادص  هب  ای   (3) يدرک ؟ یم  راک  هچ  يدوب  ام  ياج  رگا 

یم هدیـشک  ایفارغج  طخ  هک  نامدوخ  زرم  تشپ  میور  یم  دـینک  یم  رکف  امـش  میتشاد ؛ هراوآ  همه  نیا  میداد ؛ تراسخ  همه  نیا  و 
؛ یتسه ام  كاخ  لخاد  زونه  .دوش  یمن  هک  روجنیا  هدب ؟ تمارغ  مییوگ  یم  رود  نیا  زا  میتسیا ؛ یم  هدش 

125 ص :

فقوت اب  گنج  همادا ي  دندرک  قیدصت  دنتفریذپ و  ار  اه  یماظن  قطنم  يریگ  میمصت  رد  ماما  تسا  دقتعم  یمـشاه  ياقآ  . 378 - 1
(. ص 14 ، 80  / 2  / 17 یمالسا -  يروهمج  همانزور  نارحب ، زا  سپ   ) .درادن یماظن  قطنم  يزرم ، طخ  تشپ 

ذخأم 41. . 379 - 2
يارب اکیرما  تامادـقا  اه و  تسایـس  قارع ، اب  اکیرما  گنج  بقاعتم  یلو  دوبن  صخـشم  شـسرپ  نیا  خـساپ  نامز  نآ  رد  . 380 - 3

.تسا هدرک  صخشم  ار  شسرپ  نیا  خساپ  قارع ، میژر  مادص و  طوقس 
زا هدافتسا  اب  اه  یقارع  تفریذپ و  ار  همانعطق ي 598  ناریا  یمالسا  يروهمج  هک  داد  ینامز  ار  شـسرپ  نیا  خساپ  مادص  . 381 - 4

تمس هب  يورـشیپ  روشک و  برغ  هقطنم ي  رد  تایلمع  ماجنا  يارب  نیقفانم )  ) قلخ نیدهاجم  نامزاس  زا  ینابیتشپ  رب  هوالع  تصرف 
.دنشاب هتشاد  رترب  عضوم  هرکاذم  ماگنه  دننک و  فرصت  ار  زاوها  رهشمرخ و  ات  دندرک  ناریا  كاخ  دراو  ار  قارع  شترا  نارهت ،
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تـسا هام  تسیب  ام  رهـش  تفن  زونه  تساهنآ ؛ تسد  یثلثم  کی  اـم  روشک  یبرغ  بونج  هطقن ي  نیرخآ  رد  ناتـسزوخ و  رد  زونه 
ایند رد  سک  چیه  مینک  نوریب  ار  اهنیا  هک  یتقو  هزات  .میراد  راک  ام  زونه  اهنآ و  تسد  اهاج  زا  یلیخ  زونه  دنرب  یم  ار  شیاه  تفن 

يزاین هک  میتفگ  ام  .میراد  یم  هگن  شزرم  تشپ  ار  ناریا  مینک و  یم  یساملپید  تکرح  دیوگب  هک  دنزن  لوگ  ار  دوخ  دنکن و  رکف 
رظن فرص  میناوت  یمن  ینعی  مینک  یمن  رظن  فرص  هک  ار  نامقح  اما  ینغ ، مه  تسا و  عیـسو  مه  نامدوخ  كاخ  میرادن ؛ كاخ  هب 

 . (1) .دنک » یمن  رظن  فرص  ادخ  مینک  رظن  فرص  مه  ام  میهاوخب  رگا  مینک ؛

اـه و يزوریپ  نیا  هب  شنکاو  زا  ینارگن  قارع و  تسکـش  ناریا و  يزوریپ  مئـالع  ناـمه  یمـشاه  ياـقآ  نانخـس  يزکرم  هتـسه ي 
ناریا یماظن  يرترب  دوب و  هدش  صخشم  ناریا  هب  قارع  زواجت  زاغآ  اب  نآ  یلصا  رصانع  هک  دوب  ناریا  ياه  هتـساوخ  نیمأت  رب  دیکأت 

نانخـس لیلد ، نیمه  هب  دـیامن (2)  لابند  رترب  عضوم  زا  يدـج و  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  ناریا  اـت  درک  مهارف  ار  ناـکما  نیا  عقاو  رد 
تاقالم زا  سپ  ناشیا  هک  نانچ  .دوب  قارع  نایماح  دیدهت  رادشه و  نینچمه  ناریا و  يرترب  تردق و  رب  دیکأت  يواح  یمشاه  ياقآ 

: تفگ ینانخس  رد  ماما  اب 

اجنآ ات  میریگب  دادـغب  رد  ار  نامقوقح  دـشاب  رارق  رگا  میریگب  ار  نامیاه  هتـساوخ  هک  میور  یم  شیپ  قارع  كاخ  رد  اـجنآ  اـت  اـم  »
يراک دنتـسه  هطـساو  هک  ینایاقآ  نیا  میدید  یتقو  لیلد ، نیمه  هب  دوشب و  مامت  دوز  گنج  هک  میهاوخ  یم  ام  .تفر  میهاوخ  شیپ 

ار وا  ات  میروایب  مادص  هب  یماظن  ياهراشف  هک  میداد  صیخشت  ار  لح  هار  مینک و  لح  ار  هلئسم  نامدوخ  دنتفرگ  میمـصت  دننک  یمن 
 . (3) .مینک » میلست 

شسرپ يریگ  میمصت  لصا  زا  اهنت  عوضوم  نیا  یسررب  دقن و  رد  زاغآ  رد 

126 ص :

.1361  / 3 مود 7 /  هبطخ  ص 286 و 287 ، نارهت ، هام 1362 ، يد  اه ، هعمج  اه و  هبطخ  یمالسا ، يروهمج  بزح  . 382 - 1
نیب نامزاس  سالجا  نیمتـشه  تصـش و  رد  تلود  يوگنخـس  تقو و  یعاـمتجا  روما  راـک و  ریزو  یلکوت ، دـمحا  ياـقآ  . 383 - 2
نمض ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  يوگنخـس  ناونع  هب  سالجا  نیا  رد  دوخ  تاراهظا  رد  دادرخ 1361 ، رد  ونژ  رد  راک  یللملا 

هزاجا مالـسا  هک  یقیرط  ره  هب  ار  دوخ  قح  : » دـیوگ یم  تسین  یبلط  هعـسوت  لابند  هب  ناریا  دـنک  یم  مالعا  تردـق  عضوم  زا  هکنیا 
كاخ هب  دورو  « ) .دوب دهاوخ  قارع  ثعب  میژر  طوقـس  قح ، قاقحا  نیا  يرهق  هجیتن  هک  میتسه  نئمطم  تفرگ و  میهاوخ  دـهد  یم 

(. ص 15 اهدرواتسد ، اه و  ترورض  قارع ،
ص 14 و 15. ذخأم 49 ، . 384 - 3
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شرتسگ و هب  اهنت  نآ  هب  خساپ  هک  دش  رجنم  يدیدج  ياه  ثحب  تاعالطا و  هئارا  هب  اجیردت  تاراهظا  نیا  هب  شنکاو  دش (1)  یم 
رد رضاح  ياه  تیصخش  لالدتسا  و  گنج » همادا ي  هرابرد  ماما  رظن   » عوضوم ود  هب  دنور ، نیا  رد  .دیماجنا  اه  شـسرپ  نیا  قیمعت 

عوضوم ود  هتبلا  دـش ؛ هجوت  رگید  تاعوضوم  زا  رتشیب  گنج » همادا ي  دروم  رد  ناـیماظن  نارادمتـسایس و  رظن   » ناونع تحت  هسلج 
عوضوم نیا  رب  رتشیب  دننک  یم  ثحب  شسرپ و  ماما  رظن  هرابرد  هک  یناسک  .دنتـسه  توافتم  نآ  نارگـشسرپ  نابطاخم و  هدش و  دای 

هرابرد اما  دنداد ، رییغت  ار  ماما  رظن  یماظن ، یسایس و  زا  معا  نالوئـسم ، یلو  دوب  فلاخم  گنج  همادا ي  اب  ماما  هک  دننک  یم  دیکأت 
میمـصت رد  اهنآ  تیلوئـسم  یترابع  هب  شقن و  دروم  رد  یماظن  یـسایس و  نالوئـسم  ناـیم  هلداـجم  یعون  عقاو ، رد  مود ، عوضوم  ي 

.تسا هجوت  دروم  يریگ 

نارادمتسایس و شقن  لالدتسا و  هب  نآ ، زا  سپ  مینک و  یم  یسررب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  هرابرد  ماما  رظن  ادتبا ، رد 
.دش دهاوخ  هراشا  يریگ  میمصت  نیا  رد  نایماظن 

گنج همادا ي  هرابرد ي  ماما  رظن 

دمحا دیس  موحرم  عقاو  رد  راکشآ ، تروص  هب  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  نوماریپ  ماما  رظن  هرابرد  ثحب  هدننکزاغآ ي 
نیا زا  شیپ  دش (2)  رشتنم  یمالسا  يروهمج  همانزور ي  رد  راب  نیتسخن  يارب  لاس 1374  رد  ناشیا  تلحر  زا  سپ  هک  دوب  ینیمخ 
نیا داد و  لکش  ماما  تایرظن  هرابرد ي  ار  يدیدج  نامتفگ  اقآدمحا  دیـس  تاراهظا  یلو  دش  یم  لقن  ماما  رظن  یتابثا  هجو  هشیمه 

ناشیا .داد  رییغت  ار  دوخ  رظن  گنج  نالوئـسم  يراشفاپ  رثا  رب  یلو  دوب  فلاخم  گنج  همادا ي  اب  ماـما  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  روصت 
: دیوگ یم  هبحاصم  نیا  رد 

اما .دوش  مامت  گنج  تسا  رتهب  هک  دندوب  دقتعم  ماما  رهشمرخ  لباقم  رد  »

127 ص :

.نایدرود دمحم  گنج ، یساسا  ياه  شسرپ  کن : . 385 - 1
هداد رارق  یمالـسا  يروهمج  همانزور ي  رایتخا  رد  راـشتنا  يارب  هدرک و  هیهت  هاپـس  یتاـعوبطم  روما  رتفد  ار  هبحاـصم  نیا  . 386 - 2

.تسا
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.میریگب قارع  زا  ار  نامدوخ  تمارغ  میناوتب  ات  میورب  دوردـنورا )  ) برعلا طش  رانک  ات  دـیاب  ام  هک  دـنتفگ  گنج  نالوئـسم  هرخالاب 
یعضو نیا  اب  گنج  نیا  رگا  هک  دینادب  دیهدب  همادا  ار  گنج  امش  هک  تسانب  رگا  دنتفگ  یم  دندوبن و  قفاوم  راک  نیا  اب  الصا  ماما 

همادا صاخ  يا  هطقن  ات  ار  گنج  نیا  دیاب  ام  تسین و  یندش  مامت  گنج  نیا  رگید  دیوشن ، قفوم  امـش  دبای و  همادا  دیراد  امـش  هک 
 . (1) .تسا » گنج  نایاپ  يارب  عقوم  نیرتهب  هدمآ  شیپ  رهشمرخ  حتف  هیضق  هک  مه  نالا  میهدب و 

ياقآ گنج ، يداقتنا ، نامتفگ  شرتسگ  مشش و  سلجم  رد  یگدنیامن  يارب  یمـشاه  ياقآ  يروتادیدناک  زا  سپ  لاس 1378 و  رد 
، اقآدـمحا دیـس  تاراهظا  هب  دانتـسا  اب  دـمآ ، رازاب  هب  لاـس 1379  رد  هک  شوپخرـس ، باـنجیلاع  دوخ  باـتک  تـالاقم و  رد  یجنگ 

: دسیون یم  دنک و  یم  دقن  ار  یمشاه  ياقآ  عضاوم 

دمحا دیس  جاح  هک  یلاح  رد  دراذگ  یم  ماما  هدهع  هب  ار  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  تیلوئسم  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  »
هبحاصم رد  ینیمخ  ماما  ترضح  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ماقم  مئاق  يراصنا  یلعدمحم  ياقآ  اهدعب   (2) ...دندومرف » هر )  ) ینیمخ

: دیوگ یم  ینیمخ  دمحا  جاح  موحرم  رظن  هرابرد ي  يا 

« .دوب گنج  فقوت  رب  ناشرظن  ادتبا  رهشمرخ  حتف  زا  دعب  ماما  هک  مدینش  اقآدمحا  جاح  زا  یصوصخ  یمومع و  تاسلج  رد  »

: دیوگ یم  نآ  ياه  باتزاب  هبحاصم و  راشتنا  هب  هجوت  اب  يراصنا  ياقآ 

رد اهنیا  .دـنا  هدرک  در  ار  گنج ) همادا ي  اب  ماما  تفلاـخم   ) هیـضق نیا  هک  مدـناوخ  اـه  هدـنامرف  دارفا و  یخرب  تاراـهظا  رد  اریخا  »
(3) .منک » یم  رظن  فرـص  نآ  نایب  زا  العف  هک  دراد  دوجو  هطبار  نیمه  رد  مه  يا  هلدا  .دنا  هدرک  شومارف  ای  هدوبن  عوضوم  نایرج 

.

هدوب توافتم  فده  ود  اب  ینیمخ  دمحا  دیس  موحرم  نانخـس  لوق  لقن  و  گنج ، همادا ي  هرابرد ي  ماما  تایرظن  هب  هجوت  عقاو ، رد 
دوب و گـنج  همادا ي  فلاـخم  ماـما  هک  دوـش  یم  داـقتنا  گـنج  همادا ي  هب  يریگ  میمـصت  زا  ضرف  نیا  اـب  لوا  درکیور  رد  .تسا 
یـسایس و لالدتـسا  اب  هاپـس ، تقو  هدـنامرف  ییاضر ، ياـقآ  و  سلجم ، تقو  سیئر  یمـشاه ، ياـقآ  هلمج  زا  رگید  ياـه  تیـصخش 

ار ماما  رظن  یماظن 

128 ص :

، باتفآ لیلد  باتک  زا  لقن  هب  یبهذـم » یلم -   » یتنرتنیا تیاس  رد  نینچمه  ، 1374  / 2  / 14 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 387 - 1
.تسا هدش  لقن  ینیمخ  دمحا  دیس  اقآ  موحرم  تاراهظا 

ص 21. ذخأم 49 ، . 388 - 2
ص 5. ، 1381  / 11 هبنشود 21 /  باختنا ، همانزور  . 389 - 3
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.دریگ یم  یشیپ  نآ  يریگ  میمصت  تیهام  زا  داقتنا  رب  گنج  یماظن  یـسایس و  تیریدم  زا  داقتنا  شور  نیا  رد  .دنا (1)  هداد  رییغت 
تاـیرظن و هب  يریگ  میمـصت  تیلوئـسم  زا  عاـفد  يارب  هک  لکـش  نیدـب  .دوش  یم  هدـهاشم  فدـه  ود  زا  یبیکرت  مود ، درکیور  رد 

لوق لقن  زا  یخرب  دوب  گنج  همادا ي  فلاخم  ماما  هک  عوضوم  نیا  یفن  يارب  لاح ، نیع  رد  .دوش  یم  دانتـسا  ماما  راـتفر  عضاوم و 
.دوش یم  نایب  هدافتسا و  ماما  ياهرظن  زا  اه  لیلحت  ریسفت و  اه و 

ادـتبا رد  ماما  هک  دـهد  یم  ناشن  هک  دـنک  یم  لقن  ار  یبلاطم  ماما ، اب  تاقالم  شرازگ  دوخ و  تارطاـخ  باـتک  رد  یمـشاه  ياـقآ 
ثحب يو و  رارف  ای  مادـص  طوقـس  تاعیاش  نیبملا و  حـتف  تایلمع  زا  سپ  ياضف  رد  ناشیا  .تسا  هدوب  گنج  همادا ي  اـب  فلاـخم 

: دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  نیدرورف  زور 12  رد  ماما  اب  ماما  اب  تاقالم  هب  قارع  هدنیآ ي 

 . (2) .دنا » فلاخم  قارع  كاخ  لخاد  هب  دورو  اب  ماما  .مدرک  تروشم  ناشیا  اب  گنج  هدنیآ  دروم  رد  ماما  اب  تاقالم  رد  »

حرط يارب  میدرک و  تاـقالم  ماـما  اـب  : » دـسیون یم  نیدرورف  زور 13  رد  عافد  یلاـع  ياروش  هسلج  لیکـشت  هراـبرد  سپـس  ناـشیا 
نیا هجیتن ي  هب  همادا  رد   (3) .دنیوگب » ار  ناشرظن  دننک و  یـسررب  ار  عوضوم  ادرف  ات  هک  دش  رارق  قارع ، كاخ  هب  دورو  تایلمع و 

.تسا تاسلج  نیمه  همادا ي  رد  دسر  یم  رظن  هب  هک  دنک  یم  هراشا  یثحب  هب  ییاضر  نسحم  ياقآ  اما  .تسا  هدشن  يا  هراشا  هسلج 
میدیسر و ماما  تمدخ  سدقملا  تیب  تایلمع  یحارط  اب  نامزمه  : » دیوگ یم  ناشیا 

129 ص :

یثحابم هب  هجوت  اب  هاش  نامز  نایماظن  زا  يدوبهب  دسا  هک  نانچ  .دـننک  یم  نایب  زین  بالقنادـض  دارفا  یتح  ار  عوضوم  نیا  . 390 - 1
ياقآ میشاب  هتشاد  دای  هب  رگا  عقوم  نامه  رد  : » دیوگ یم  هسنارف  ویدار  اب  هبحاصم  رد  دش  یم  حرطم  لخاد  رد  گنج  هرابرد ي  هک 

ینیمخ و ماما )  ) رظن اب  هتبلا  دهدب ؛ همادا  ار  گنج  تسناوت  یم  هک  دوب  ییاهنت  تردق  حالطصا  هب  هراک و  همه  یناجنـسفر  یمـشاه 
نیا دوب ، یناجنـسفر  ياقآ  رظن  ریز  هک  گنج ، یلاع  ياروش  دوشب ، قارع  كاـخ  دراو  هک  تساوخ  لـیلد  ینیمخ  ياـقآ  هک  یعقوم 

، دننک قارع  كاخ  دراو  ار  گنج  هک  درک  تقفاوم  ینیمخ  ماما )  ) هک دندروآ  یلیالد  ییاضر  نسحم  هلمج  زا  لماوع  ریاس  اروش و 
ياـقآ صخـش  نیا  دـنک ، ادـیپ  همادا  گـنج  هک  هدرک  دـعاقتم  ار  ینیمخ  ماـما  هک  یـسک  نآ  هدروآ و  ار  لـیالد  نآ  هک  یـسک  نآ 

تردابم حالطـصا  هب  راک  نیا  هب  هحلـسا  دـیرخ  گنج و  همادا  يارب  تسود  قیفر  ییاضر و  ياقآ  يراکمه  اب  هک  تسا  یناجنـسفر 
(. 1378  / 12 ربخ 14 /  ص 6  ، 1378  / 12  / 16 هناگیب ، ياه  هناسر  نتلوب  یسایس ، تنواعم  ربخ -  يزکرم  دحاو  « ) .دندرک

هبنشراهچ 11 شرازگ  ص 10 ، ، 1380  / 2  / 20 یمالـسا ، يروهمج  همانزور  نارحب ، زا  سپ  یناجنـسفر ، یمـشاه  ربکا  . 391 - 2
نیدرورف 1361.

.1361  / 1 هبنش 22 /  جنپ  شرازگ  ص 8 ، ، 1380  / 2  / 22 نامه ، . 392 - 3
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زین قارع  كاخ  هب  یلاغشا  ياهرهش  قطانم و  يزاسدازآ  رب  هوالع  دیاب  زواجت  عفد  روشک و  تینما  لماک  نیمأت  روظنم  هب  هک  میتفگ 
میداد هئارا  ماما  هب  ار  دوخ  لیالد  ام  یلو  دراد »؟ یموزل  هچ  هن  : » دـندومرف ماما  یلو  میهد  رارق  راشف  تحت  ار  نمـشد  میوشب و  دراو 
بوخ تسه  يروط  نیا  بلطم  رگا  : » دندومرف ماما  .مینک  عافد  دنفادپ و  ییاج  رد  دیاب  مینکب  عافد  روشک  زا  میهاوخب  رگا  میتفگ  و 

 . (1) .میورب » شیپ  تسه  نانیمطا  هک  ییاج  نآ  ات  دیاب  عافد  يارب  ام  تسا و  یتسرد  فرح  کی  نیا 

دوب ماما  رکفت  ینابم  رتشیب  هک  ار  یبلاطم  ینانخس  رد  یمشاه  ياقآ  لاس 1372  رد  دش  ببس  ماما  تایرظن  هرابرد ي  ثحب  همادا ي 
زا روبع  اب  ماما  تقفاوم  يریگ و  میمـصت  یتخـس  ماما و  اب  عافد  یلاع  ياروش  ياضعا  ناهدنامرف و  هسلج ي  هب  ناشیا  .دـندرک  نایب 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  زرم 

گنج هک  دـندوبن  قفاوم  دـنوش ، دازآ  قارع  مدرم  همه ي  دنتـساوخ  یم  نوچ  یلو  .دراد  یعاـفد  تیهاـم  اـم  گـنج  دـندومرف  یم  »
مه رخآ  دـنریذپب ، هک  دوب  لکـشم  ناشیارب  زرم  زا  روبع  اما  .دـنوش  دازآ  قارع  مدرم  ات  دـنک  ادـیپ  همادا  دـنتفگ  یم  .دـنوش  لـیطعت 

ام فدـه  هلجد  زا  روبع  میدوب و  هدرک  یحارط  دـنورا  ات  ار  ناضمر  تایلمع  ام  اذـل  دنـشابن ، مدرم  هک  ییاـجنآ  دـنتفریذپ ، دودـحم 
 . (2) .دوبن »

روبع وس  کی  زا  ماما  هک  انعم  نیدب  دنا ؛ هدرک  هراشا  نآ  همادا ي  گنج و  هرابرد ي  ماما  هشیدنا ي  فلتخم  داعبا  هب  یمشاه  ياقآ 
قارع مدرم  يدازآ  هب  دـندوبن و  قفاوم  نآ  فقوت  اب  رگید ، يوس  زا  دنتـسناد و  یم  گنج  یعافد  تیهاـم  رییغت  ياـنعم  هب  ار  زرم  زا 

زرم زا  روبع  اب  .دوش  ماجنا  دنـشاب  هتـشادن  روضح  قارع  مدرم  هک  يا  هقطنم  رد  تایلمع  هک  طرـش  نیا  اب  ماجنارـس  .دندیـشیدنا  یم 
لحم تـیعمج و  زا  یلاـخ  هـک  هناـخدور  اـت  زرم  لصافدـح  رد  هرـصب  قرـش  هـقطنم ي  دـش  ببـس  رما ، نـیمه  .دـندرک و  تقفاوـم 

.دوش باختنا  دوب ، ینوکسمریغ 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  زرم  زا  روبع  اب  ماما  تفلاخم  لیالد  زا  رت  فافش  رگید  ياج  رد  یمشاه  ياقآ 

فقوتم لاح ، نیع  رد  دنوش و  قارع  كاخ  دراو  ام  ياهورین  هک  دندوبن  قفاوم  ماما  »

130 ص :

.1361  / 4 شرازگ 21 /  ص 216 ، ذخأم ، . 393 - 1
ص 249. ، 40 ذخأم ، . 394 - 2
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.دوش یم  ادیپ  لاکشا (1)  دنچ  دیوش  قارع  دراو  امش  رگا  دنتفگ : یم  دنتشادن ، لوبق  مه  ار  گنج  ندرک 

.تسام كاخ  رد  زواجتم  میراد و  قحرب  عضوم  یللملا  نیب  ظاحل  زا  نالا  الوا :

.دوش یم  راوشد  ام  راک  دنریگ و  یم  رارق  مادص  رس  تشپ  دنتسه ، ام  اب  اه  یضعب  دنتسین و  قفتم  هک  اه  برع  : ایناث

رگزواجت ناونع  هب  ام  هب  تروص  نآ  رد  دنتسه  ام  اب  نالا  هک  ییاهنآ  دننک و  یمن  لمحت  ار  دوخ  نیمزرس  فرصت  قارع  مدرم  اثلاث :
« .دننک یم  هاگن 

 . (2) .دننیب » یم  بیسآ  قارع  هانگ  یب  مدرم  اعبار :

اب ماما  هک  تسا  دـقتعم  گنج  لصا  دروم  رد  دـنک ، یم  رکذ  گنج  همادا ي  اب  ار  ماما  تفلاخم  لیالد  یمـشاه  ياقآ  هک  یلاـح  رد 
هکنیا هب  رظن  .دـنک  ثحب  ناـشیا  اـب  گـنج  متخ  دروم  رد  داد  یمن  هزاـجا  سک  چـیه  هب  اـساسا  دوب و  قفاوم  گـنج  همادا ي  لـصا 

: دیوگ یم  ینانخس  رد  ناشیا  دنتسناد  یم  گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمصت  یلصا  لماع  ار  یمشاه  ياقآ  نادقتنم 

نیا دمآ  شیپ  عقوم  نآ  هک  يا  هلئسم  اهنت  مدوب ، عافد  یلاع  ياروش  رد  ماما  هدنیامن  مدوبن  گنج  لوئسم  نم  رهـشمرخ  حتف  زا  دعب  »
دنداد یمن  هزاجا  الـصا  ماما  ار  گنج  لصا  یلو  دـنوش  قارع  كاخ  دراو  ام  ياـهورین  هک  میتسین  قفاوم  اـم  دـندومرف  ماـما  هک  دوب 
هکنیا ای  دـیا  هدرک  شومارف  ار  ماما  ياه  فرح  اـی  امـش  بوخ  سب ، شتآ  اـی  دوش  فقوتم  گـنج  هک  دـنک  ثحب  ناـشیا  اـب  یـسک 
گنج هک  دنک  ثحب  ناشیا  اب  هک  دـنداد  یمن  هزاجا  یـسک  هب  هظحل  کی  یتح  ماما  .دـنریگ  یم  هدـیدن  ار  نآ  ار  نایاقآ  زا  یـضعب 

 . (3) .دوش » فقوتم 

تارطاخ رد  نارحب  زا  روبع  باتک  رد  نیا  زا  شیپ  هک  دـنک  یم  دـیکأت  گنج  همادا ي  رب  ینبم  ماما  رظن  رب  یلاح  رد  یمـشاه  ياقآ 
دنچ اهنت  1360 و   / 1 زور 13 / 

131 ص :

هب لیام  يددـعتم  لیالد  هب  انب  ماما  : » دـیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  لاس 1379  رد  تیالو  ناوریپ  شیامه  رد  یمـشاه  ياقآ  . 395 - 1
دراو رگا  دنتفگ  یم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دندرک  هئارا  يوق  ياه  لالدتـسا  زین  دوخ  رظن  نیا  تابثا  يارب  دندوبن و  قارع  كاخ  هب  دورو 
قارع مدرم  تسا  نکمم  نینچمه  دـننک ؛ یم  یفرعم  رگلاغـشا  ناونع  هب  ار  ام  ایند  رد  دنتـسیا و  یم  ام  لباقم  رد  بارعا  میوش  قارع 

(. ص 3 ، 1361  / 3  / 4 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي  « ) .دننک يدردمه  راهظا  مادص  اب  مه 
ص 90 و 91. ذخأم 45 ، . 396 - 2

ص 11. ، 1378  / 10 یمالسا 1 /  يروهمج  همانزور  . 397 - 3
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: دسیون یم  ماما  رظن  هرابرد ي  نیبملا  حتف  تایلمع  زا  دعب  زور 

 . (1) .میئایب » هاتوک  ام  هک  دنناد  یمن  حالص  دوش  مامت  رتدوز  گنج  دنلیام  کنیا  ینیمخ  ماما  »

 . .تسا (2) هتشاد  دوجو  ضقانت  یعون  نایم  نیا  رد  تسا  دقتعم  یمشاه  ياقآ  لیلد ، نیمه  هب 

تسا فلتخم  داعبا  هب  ناشیا  هجوت  ساسا  رب  گنج  هرابرد ي  ماما  رکفت  رد  یگناگود  هک  تسا  انعم  نیا  هب  یمشاه  ياقآ  تاراهظا 
ماما هیلوا  عضاوم   » هک تسا  رظن  نیا  رب  زین  يراصنا  یلعدـمحم  ياقآ  .دـنتفرگ  يدـج  میمـصت  ماجنارـس  عاضوا  رییغت  اب  الامتحا  هک 

: دنک یم  هفاضا  ناشیا  .دوب » هدش  مالعا  گنج  زاغآ  زا  هک  دوب  یطیارش  ریاس  نیمأت  هب  طورشم 

نامزاس تینما  ياروش  عضوم  اصوصخ  مادـص و  عضوم  ناهدـنامرف و  گنج و  روما  نالوئـسم  ناسانـشراک و  لالدتـسا  هب  هجوت  اب  »
ناسانـشراک و ياه  یـسررب  زا  سپ  ماما  اتیاهن  دـنک ، نیمأـت  ار  ناریا  طیارـش  هک  تسین  يا  هنوگ  هب  عاـضوا  داد  یم  ناـشن  هک  لـلم 
دنتشاذگ و هحص  ناریا ، قح  هب  یقطنم و  طیارش  نیمأت  ات  عافد  همادا  رد  ار  نالوئسم  عضوم  دنا ، هتشاد  هک  ییاه  تروشم  ثحابم و 

عافد اوق ، لک  یهدنامرف  ماقم  رد  هناعطاق و  گنج  نایاپ  ات  يدیدرت  نیرتمک  نودب  هتـشذگ  نوچمه  زین  سپ  نآ  زا  دـندرک و  مالعا 
 . (3) .دندرک » یهدنامرف  ار  سدقم 

زج يرظن  چیه  یـسایس  رظن  زا  ماما  ترـضح  : » تسا دـقتعم  زین  ییاضر  ياقآ  گنج  همادا ي  رب  ماما  رظن  هرابرد ي  تروص ، ره  رد 
ماـما رگا  (5) و  .دنتـشادن » يرظن  ینیمخ  ماـما  دوـبن و  حرطم  گـنج  ناـیاپ  ثـحب  ناـمز  نآ  رد   » (4) و .دنتـشادن » گـنج  همادا ي 

.دنتسه ممصم  ناشتاداهنشیپ  رد  ردقچ  دوش  صخـشم  هک  دوب  روظنم  نیا  هب  دندرک  شـسرپ  يریگ  میمـصت  هسلج ي  رد  نالوئـسم 
: دنک یم  هفاضا  ناشیا   (6)

یم ناـشدوخ  میمـصت  هب  یتقو  ماـما  هدوبن ، رثؤم  یکیژتارتسا  رظن  زا  یلو  هدوب ، رثؤم  یکیتکاـت  رظن  زا  تسا  نکمم  اـم  تاـشرازگ  »
 . (7) .دندرک » یم  لمع  ار  میمصت  نآ  دندیسر 

132 ص :

ص 54. ، 1378 بالقنا ، فراعم  رشن  رتفد  نارهت ، نارحب ، زا  روبع  یناجنسفر  یمشاه  ربکا  . 398 - 1
.1380  / 1 یناجنسفر 21 /  یمشاه  ربکا  اب  یصاصتخا  هبحاصم  . 399 - 2

ذخأم 59. . 400 - 3
ص 16. ، 1387  / 12  / 14 زورما ، حبص  همانزور  انسیا ، يرازگربخ  زا  دیدزاب  رد  ییاضر  نسحم  . 401 - 4

ص 16. ، 1382  / 2  / 15 ناسارخ ، همانزور  . 402 - 5
ص 6. ، 1380  / 5  / 3 تلاسر ، همانزور  . 403 - 6

ذخأم 41. . 404 - 7
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هکنیا یلو  دـندرک ، یم  هدافتــسا  تاـشرازگ  زا  ماـما  : » دـیوگ یم  ییاـضر  ياـقآ  تاـعالطا  اـه و  شرازگ  ریثأـت  هراـبرد  نـینچمه 
ماما هک  تسا  رظن  نیا  رب  ناشیا  لاـح  نیع  رد   (1) .منک » یم  رد  الماک  ار  نیا  نم  دـشاب ، هدرک  لیمحت  ماما  هب  ار  يزیچ  تاـشرازگ 

 . .درک (2) یمن  لیمحت  نالوئسم  هب  ار  دوخ  تایرظن  الباقتم 

نارحب جوا  رد  ماما  .دریگب  رارق  راشف  تحت  هک  دوبن  یسک  ینیمخ  ماما  دنک  یم  هراشا  يراصنا  ياقآ  هک  نانچ  تایرظن  نیا  زا  غراف 
هب یعوضوم  یتقو  دروم  دـنچ  رد  یتح  .تفرگن (3)  میمـصت  يدحا  راشف  تحت  هاگ  چـیه  دوخ  رمع  هظحل  نیرخآ  ات  بالقنا  ياه 
نآ هب  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب  اهدعب  یلو  دنتفریذپ  ار  عوضوم  دندادن و  ناشن  یـشنکاو  نامز  نآ  رد  دـنچ  ره  دـش  لیمحت  ناشیا 
هب ار  ناـگمه  دـندرک (4) و  بوصنم  تقوم  تلود  يریزو  تسخن  هب  ار  ناگرزاب  سدـنهم  هک  یلاح  رد  ماـما  ـالثم  .دـندرک  هراـشا 

اه و تسپ  ندرپس  رد  بالقنا  لوا  تامیمـصت  زا  یـضعب  هک  منک  یم  فارتعا  : » دندومرف اهدعب  دـندناوخارف ، تلود  نیا  زا  تیامح 
راثآ یخلت  هک  تسا  هدوب  یهابتـشا  دنتـشادن  ص )  ) يدمحم بان  مالـسا  هب  یعقاو  صلاخ و  هدیقع  هک  یهورگ  هب  روشک  مهم  روما 

دـندوب و فلاخم  ماما  ردـص  ینب  يروهمج  تسایر  يرظتنم و  ياقآ  یماقم  مئاق  هراـبرد ي  اـی   (5) .دور » یمن  ناـیم  زا  یتحارب  نآ 
حتف زا  سپ  گنج  همادا ي  هرابرد ي  هاگ  چیه  ناشیا  یلو  .دندرک (6)  نایب  اهدعب  ار  عوضوم  نیا  دندادن و  يأر  ردص  ینب  هب  یتح 
نایب ناشیا  زا  گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمصت  ثحب  مامتا  زا  سپ  یمیقتسم  لقن  هنوگ  چیه  دندرواین و  نابز  رب  ینخس  رهشمرخ 

میمـصت تاسلج  رد  تارکاذـم  ياوتحم  رب  رظان  عقاو  رد  تسا  هدـش  لقن  ینیمخ  دـمحا  دیـس  ياـقآ  موحرم  زا  هچنآ  تسا و  هدـشن 
طیارش نآ  رد  گنج  هفرط  کی  فقوت  هک  دنـسر  یم  يدنب  عمج  نیا  هب   » یتقو تارکاذم  نیمه  رد  ماما  هکنیا  نمـض  .تسا  يریگ 

ناریا و نایز  هب 

133 ص :

.نامه . 405 - 1
ص 1. ، 1379  / 3  / 2 ناریا ، همانزور  رهشمرخ ،» يدازآ  شیامه   » شرازگ . 406 - 2

ص 5. ، 1381  / 11  / 21 باختنا ، همانزور  . 407 - 3
دوب يدراوم  زا  مه  ناگرزاب  يریزو  تسخن  هلئـسم  : » دـیوگ یم  ناهیک  همانزور  اب  وگو  تفگ  رد  ییابطابط  قداص  ياـقآ  . 408 - 4

(. ص 12 ، 1381  / 11  / 15 ناهیک ، « ) .دنتفریذپ ار  عمج  رظن  دوخ ، توافتم  هاگدید  مغر  هب  ماما  هک 
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گنج رارمتسا  اب  ماما  تقفاوم  تابثا  يارب  اه  یـسررب  زا  یخرب  رد  یتح  .دنتفرگ (2)  ار  ییاهن  میمصت   (1) .تسا » زواجتم  دوس  هب 
: دندومرف هک  تسا  هدش  هراشا  لاس 1367  رد  ماما  هینایب ي  هب  نافلاخم  رظن  هب  خساپ  رد 

 . (3) .میتسین » دوخ  درکلمع  زا  نامیشپ  مدان و  مه  هظحل  کی  يارب  گنج  رد  ام  »

نایماظن نارادمتسایس و  رظن 

، لوا شرگن  رد  .تسا  تواـفتم  درکیور  عضوم و  ود  رگناـیب  .تسا  هدـش  ثحب  نونکاـت  هک  ناـیماظن  نارادمتـسایس و  تاـیرظن  نآ 
یـسایس و لالدتـسا  اب  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ  يریگ  میمـصت  رد  دوب و  اهنآ  هدـهع ي  رب  يریگ  میمـصت  هک  تسا  یناـسک  هب  هجوت 

تیلوئـسم دنک و  یم  مهتم  ار  لباقم  فرط  کی  ره  نارادمتـسایس  نایماظن و  مود ، شرگن  رد  .دنداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  ماما  یماظن 
يارب يریگ  میمصت  رد  یماظن  ناهدنامرف  یسایس و  نالوئـسم  لاح ، نیع  رد  .دناد  یم  يرگید  هجوتم  ار  گنج  همادا ي  رب  میمـصت 

ای همادا  ترورض  هرابرد ي  یگناگود  انـسیا  اب  وگو  تفگ  رد  ییاضر  ياقآ  هک  نانچ  .دندوب  هدیـسر  یلک  قفاوت  هب  گنج  همادا ي 
: دیوگ یم  دنک و  یم  رد  ار  گنج  همتاخ 

نآ قفاوم  يا  هدع  فلاخم و  يا  هدـع  هدـش و  حرطم  یحلـص  داهنـشیپ  هک  تشادـن  دوجو  ثحب  نیا  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  الوصا  »
 . (4) .مینک » روبع  زرم  زا  دیاب  ام  هک  دوب  نیا  ناشرظن  عافد  یلاع  ياروش  ياضعا  همه  طیارش  نآ  رد  .دنشاب 

: دیوگ یم  تینما ، یلاع  ياروش  ریبد  یناحور ، رتکد  ياقآ  دنا  هدرک  حرطم  اه  یماظن  هچنآ  اه و  لالدتسا  هرابرد ي 

تیعضو دوب  ماما  تمدخ  هک  يا  هسلج  نآ  رد  دندش و  بایفرش  ماما  تمدخ  یسایس  نالوئسم  زا  یخرب  ناهدنامرف و  عطقم  نآ  رد  »
دنداد و حیضوت  ار  ههبج 

134 ص :

ص 5. ، 1381  / 11  / 21 باختنا ، همانزور  يراصنا ، یلعدمحم  . 411 - 1
فالخرب اصخـش و  ماما  هک  دش  لصاح  نانیمطا  نیا  اه  ییاکیرما  يارب  یتح  ندـنل ، پاچ  زمیات  همانزور ي  شرازگ  ربانب  . 412 - 2

شرازگ یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ   ) .تسا هتـشاذگ  هحـص  قارع  هب  مجاهت  میمـصت  ياـپ  یتکلمم  مهم  ناربهر  رگید  هیـصوت 
(. ص 12 ، 1361  / 5 زمیات 6 /  راگنربخ  ساموت ، رفوتسیرک  هرامش 18 ، ناضمر ، تایلمع  زا  هظحل  هب  هظحل 

ص 31. ذخأم 49 ، . 413 - 3
ص 1. ، 1378  / 12  / 14 زورما ، باتفآ  همانزور  . 414 - 4
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ام رگا  هک  دوب  نیا  اهنآ  لالدتـسا  .دوب  یماظن  اهنآ  لالدتـسا  تسین ، گنج  نایاپ  يارب  یبسانم  نامز  نالا  هکنیا  هب  دندرک  لالدتـسا 
کی رد  تسا  نکمم  اـه  یقارع  میریذـپب ، ار  سب  شتآ  میتسیاـب و  اتدـمع  رهـشمرخ  هقطنم  رد  بونج  هقطنم  رد  زرم  رـس  میهاوـخب 

اـصوصخم ناریا و  نیمزرـس  زا  عافد  يارب  عقاو ، رد  .لوا  هطقن  هب  دنناسرب  ار  ام  دنهد و  ماجنا  رتگرزب  يا  همجه  کی  يرگید  عطقم 
يورشیپ يرادقم  کی  هکنیا  يارب  .دوب  دوردنورا  هناخدور  دندید  یم  تحلـصم  دنفادپ  يارب  هک  ییاج  نیرتهب  ناتـسزوخ  نیمزرس 

دهاوخ رت  ناسآ  ناریا  نیمزرـس  زا  اجنآ  رد  عافد  هکنیا  لیلد  هب  دوردـنورا  اـی  برعلا  طـش  تشپ  هب  دننابـسچب  ار  ناـشدوخ  دـننک و 
 . (1) .دوب »

دقتعم ماما ، رکفت  هشیدنا و  هرابرد ي  یمشاه  ياقآ  تایرظن  ربانب  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  سیئر  نیشناج  دیشر ، یلعمالغ  رادرس 
: دندرک کمک  ماما  هب  يریگ  میمصت  يارب  اه  یماظن  عقاو ، رد  تسا 

اذل گنج ، متخ  هب  قفاوم  هن  دندوب و  قارع  كاخ  هب  دورو  هب  رضاح  هن  ائادتبا  هل  مظعم  ماما ، ترـضح  زا  یمـشاه  ياقآ  لوق  هب  انب  »
ادـیپ همادا  گنج  مه  مینامب و  زرم  تشپ  دـیاب  مه  هکنیا  هب  تشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  یماظن  ناهدـنامرف  نهذ  هک  دوب  ضقاـنت  نیا 
کمک ییاهن  میمـصت  هب  ندیـسر  رد  ناشیا  هب  دـنداد و  هئارا  ماما  ترـضح  تمدـخ  ار  لالدتـسا  نآ  یماظن ، ناهدـنامرف  اذـل  .دـنک 

.درک دـهاوخ  هلمح  ام  هب  نمـشد  مینکن  هلمح  مینامب و  اـهزرم  تشپ  رد  اـم  رگا  هک  دوب  نینچ  زین  ناـشیا  لالدتـسا  هدـمع  .دـندومن 
 . (2) ...و » دنتفریذپ  ار  لالدتسا  نیا  زین  ماما  ترضح 

ار قارع  كاخ  هب  دورو  لصا  دـناد ، یم  رثؤم  ماـما  يریگ  میمـصت  لیهـست  رد  ار  اـه  یماـظن  لالدتـسا  دیـشر  رادرـس  هک  یلاـح  رد 
: دیوگ یم  دنک و  یم  دادملق  یسایس  یعوضوم 

هاوگ ادـخ  ریخ ؟ ای  میوش  قارع  كاخ  دراو  دـیاب  ایآ  هک  تسا  هدوبن  حرطم  لاؤس  نیا  هاگ  چـیه  یتایلمع  ناهدـنامرف  يارب  ـالوصا  »
مشاـب و هداد  رارق  هرکاذـم  دروم  دوخ  هاـگرارق  رد  ار  بلطم  نیا  لاؤس  کـی  ناوـنع  هب  یتـح  هک  منک  یم  رکف  هچ  ره  نم  هک  تسا 

حرطم یتایلمع  ناهدنامرف  ام  نایم  رد  یتالاؤس  نینچ  هاگ  چیه  هک  منیب  یم  ریخ  ای  میوش  فرصتم  ار  همونت  دننام  يا  هطقن  دیاب  الثم 
 . (3) .تسا » هدوبن 
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نیمز مادـک  رد  درک  یمن  یقرف  ام  يارب  :» دـیوگ یم  تایلمع و  يارجا  یحارط و  رد  اه  یماـظن  هفیظو ي  هب  دـنک  یم  هراـشا  ناـشیا 
قارع كاخ  ناریا و  كاخ  نایم  هک  دراد  انعم  هچ   » نیاربانب .ریخ » ای  میوش  قارع  كاخ  دراو  هک  تشادـن  یقرف  اذـل  مینک و  تیلاعف 
يریگ میمـصت  هک  تسا  دـقتعم  ناشیا  ساـسا ، نیمه  رب   (1) مییامن » حرط  لـیبق  نیا  زا  یتـالاؤس  دوخ  يارب  میوش و  لـئاق  یتواـفت 

لیلد نیمه  هب  .تسا  هدوب  یـسایس  يرما  اتیهام  گنج  هب  نداد  همتاخ  ای  اهزرم  تشپ  رد  فقوت  ای  قارع  كاـخ  هب  دورو  هراـبرد ي 
یم عوـضوم  نـیا  تاـبثا  يارب  ناـشیا   (2) .تـسا » هدوـب  نارادمتـسایس  هیحاـن ي  زا  ائادـتبا  قارع  كاـخ  هـب  دورو  میمـصت  ذاـختا  »

تالالدتـسا دییایب و  نارهت  هب  ات  دـندرک  توعد  ینفلت  تروص  هب  امـش  زا  دوب  هنوگچ  هک  دوش  لاؤس  ییاضر  ياقآ  زا  دـیاب  :» دـیوگ
 . (3) .دنناسرب » ییاهن  میمصت  هب  ار  ماما  ترضح  دنناوتب  اهنآ  ات  دینک  حرطم  یماظن  يورین  کی  ناونع  هب  ار  دوخ 

هتفرگ میمصت  گنج  همادا ي  هب  یسایس  ياه  ترورض  هب  هجوت  اب  یسایس  نالوئسم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دیشر  رادرـس  تاحیـضوت 
: دیوگ یم  ناشیا  .دنتفرگ  کمک  یماظن  لالدتسا  زا  ماما  شسرپ  هب  خساپ  رد  یلو  دندوب 

قوشم هک  دندوب  دارفا  نیمه  تسا و  هدش  كرد  رت  يوق  نارادمتسایس ، يوس  زا  نمـشد  كاخ  رد  اپ  اج  داجیا  ثحب  نم  داقتعا  هب  »
زا هک  تسا  هتشاد  دوجو  اه  یـسایس  رظن  رد  گرزب  علو  کی  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  .دندش  میمـصت  نیا  ذاختا  يارب  اه  یماظن 

 . (4) .دنریگب » کمک  ییاهن  يدنب  عمج  هب  ندیسر  يارب  یماظن  ناهدنامرف 

نامعـضو هک  الاح  دندوب  دـقتعم  اهنآ  : » دـیوگ یم  ناریا  رترب  تیعـضو  ربانب  یـسایس ، نالوئـسم  هتـساوخ  حیـضوت  رد  ییاضر  ياقآ 
فلاخم شرظن  اقآدـمحا  جاح  : » دـنک یم  هفاضا  ناشیا  .میریگب » قارع  زا  ار  مهم  ياج  کـی  میهدـب و  همادا  ار  گـنج  تسا  بوخ 

ات مینک  دنفادپ  میورب  دـنورا  ات  دـندوب  دـقتعم  : » دـیوگ یم  اه  یماظن  رظن  هرابرد ي  نینچمه  ناشیا   (5) .درک » مالعا  حیرـص  دوب و 
یماظن رظن  هرابرد  ناشیا   (6) .میشاب » رادروخرب  یبسانم  يدنفادپ  تیعقوم  زا  دوب  مکاح  حلص  هن  گنج  هن  طیارش  رگا  یتح  میناوتب 

: دیوگ یم  دهد و  یم  يرتشیب  حیضوت  اه 
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رادروخرب اه  یگژیو  نیا  زا  ام  دـشن  حلـص  رگا  یتح  هک  یتروص  رد  اـت  مییاـمن  نیمأـت  ار  دـنورا  یقرـش  لـحاس  میدیـسر  هجیتن  هب  »
: میشاب

.میشاب ضراوع  رب  یکتم  - 

 . (1) .میهد » رارق  سرریت  رد  ار  ناوفص  هرصب و  دیدهت  بونج ، لامش و  طابترا  عطق  هرصب ، قرش  نیمز  نتشاد  رایتخا  رد  اب  - 

زا یکی   » ناونع تحت  ار  گـنج  همادا ي  رب  يریگ  میمـصت  لـیالد  نارهت  هعمج  زاـمن  رد  یمـشاه  ياـقآ  ناـضمر ، تاـیلمع  زا  سپ 
هب نداد  نایاپ  ام  لیلد  نیلوا  : » دـیوگ یم  ناـمز  ناـمه  رد  ناـشیا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن ي  .داد  حیـضوت   (2) ناگدنریگ » میمصت 

نیا حیضوت  رد  ناشیا   (3) .تسا » فدـه  نیرت  گرزب  نیا  .مینک  مامت  ار  نآ  هکنیا  يارب  میدرک  دـیدشت  ار  گنج  ام  .تسا  گنج 
: دیوگ یم  انعم 

« .دننک ینیشن  بقع  دنراد  هک  يا  همانرب  زا  مدق  کی  دندوب  رضاح  هن  دنداد و  یم  تراسخ  ام  هب  هن  میدنام  یم  زرم  رد  ام  رگا  »

: میتشاد هنیزگ  ود  ام  دیوگ  یم  ناشیا  سپس 

ضرف تسا و  ضرف  کی  نیا  میدرگ ، یمزاب  نامیاه  هناخ  هب  مییوگب  میهد و  همتاخ  ار  گنج  میریذـپب  ار  اهنآ  تساوخ  هنالیلذ  اـی  »
 . (4) .میا » هدرک  یجیگ  راچد  ار  اهنآ  میا و  هدرک  عورش  نالا  هک  تسا  روط  نیمه  گنج  ندرک  مامت  رگید ،

يرترب ندرک  ظاحل  یسایس و  ياه  ترورض  هب  هجوت  اب  یسایس  نالوئـسم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  اه  یـسایس  اه و  یماظن  تاحیـضوت 
ار مهم  نیا  یـسایس  نالوئـسم  تایرظن  زا  رثأتم  ساسا و  نیمه  رب  زین  اه  یماظن  دـندوب و  گنج  هب  نداد  نایاپ  لابند  هب  ناریا  یماظن 
تاظحالم و گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمصت  أشنم  رگید ، ترابع  هب  .دندرک  حرطم  یماظن  لالدتـسا  اب  ماما  شـسرپ  هب  خساپ  رد 

.دش ماجنا  حرطم و  یعافد  یماظن و  تاظحالم  بلاق  رد  یلو  دوب  یسایس  فادها 

همادا ي هب  يریگ  میمصت  هژیوب  گنج -  هرابرد ي  یماظن  یـسایس و  نالوئـسم  ریاس  ینیمخ و  ماما  شور  هسیاقم  رد  لاح ، نیع  رد 
زا عافد  اه و  هاگدید  تایرظن و  نایب  رد  تیعطاق  تحارص و  اب  ماما  تفگ  ناوت  یم  رهشمرخ -  حتف  زا  سپ  نآ 
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نیا مه  تماقتـسا  مایپ  رد  همانعطق ي 598  شریذپ  ماگنه  هب  هک  نانچ  .دـنتفریذپ  ار  اه  تیلوئـسم  هیلک ي  دـش  ذاختا  هک  یعـضاوم 
لئاسم زا  یخرب  یسایس  تالداجم  هب  شنکاو  رد  رتشیب  یماظن  یسایس و  نالوئسم  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هدهاشم  ینـشورب  عوضوم 

لیالد لئاسم و  نایب  رد  نتـشادن  تحارـص  گـنج ، ياـه  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  دـیدج و  هرود ي  رد  .دـنا  هدرک  نییبت  حیرـشت و  ار 
زا یـشخب  لقادح  نآ ، رب  مکاح  قطنم  يریگ و  میمـصت  طیارـش  هناقداص  نایب  اب  هکنآ  لاح  دوش  یم  هدهاشم  الماک  يریگ  میمـصت 
هب ینونک  شور  .دش  یم  یهجوت  یب  نادب  یـسایس  تالداجم  بوچراچ  رد  دـنچ  ره  دـش  یم  نشور  یخیرات  رظن  زا  گنج  لئاسم 
اه لیلحت  تاعالطا و  زا  یـشخب  یتسرد  دوجو  اب  و  تسا ، هدـش  نایب  هک  یعـضاوم  رد  اه  یگناگدـنچ  تاضقانت و  زا  يا  هراپ  لیلد 

.تسا هداد  تسد  زا  نابطاخم  زا  يرایسب  دزن  رد  ار  دوخ  یعانقا  هبنج ي 

یحلاصم ساسا  رب  هک  دوب  زاس  تشونرس  یخیرات و  یمیمـصت  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  هب  میمـصت  تسا  نشور  هچنآ 
نیع رد  اه و  یگدـیچیپ  لیلد  هب  هتـشاد و  یتوافتم  ياهدـمایپ  تسناوت  یم  تیعـضو  نآ  رد  يرگید  میمـصت  ره  .دـش  ماجنا  صاخ 

.دش یمن  تاهبش  نتفر  نایم  زا  ثعاب  زین  رگید  میمصت  نیاربانب  دشاب ؛ زیگنارب  ثحب  نانچمه  اه ، تیساسح  لاح 

، کیژتارتسا یخیرات و  يدادخر  تاماهبا  عفر  يارب  دنتفرگ ، ار  میمـصت  نیا  هک  یناسک  دوخ  هلیـسو  هب  میمـصت  نیا  یـسررب  دقن و 
گنج و بالقنا و  خیرات  زا  یشخب  تشونرس  نونکا  مه  .دشاب  یم  نآ  لمکم  يریگ و  میمصت  رد  تعاجـش  دادتما  رد  تقیقح  رد 

.تسا گرزب  دادیور  نیا  زا  رثأتم  اه  تیصخش  دارفا و  زا  يرایسب  یسایس  تشونرس  یتح  یماظن و  یعامتجا و  یـسایس -  تیعـضو 
؟ دننک یسررب  دقن و  دیدج  شور  هویش و  اب  ناگدنریگ  میمصت  ار  نآ  داعبا  یخیرات و  دادیور  نیا  تسین  بسانم  ایآ  حیضوت  نیا  اب 
ار یهدنامرف  يریگ و  میمصت  ياه  يراوشد  گنج و  لئاسم  تیمها  هب  یهجوت  یب  تاماهبا و  رب  هبلغ  هنیمز ي  دناوت  یم  راکتبا  نیا 

هولج مارتحا  دروم  یلم و  گرزب و  ییاه  تیـصخش  اهرظن ، رد  ار  گنج  لسن  دـنک و  نشور  هدـنیآ  ياه  لسن  رـضاح و  لسن  يارب 
.دهد
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کیژتارتسا ياهدادخر 

هراشا

هراشا

.تشاد ار  قارع  لخاد  رد  هقطنم و  حطـس  رد  نیداینب  تارییغت  داجیا  تیلباق  نآ  ياهدمایپ  جیاتن و  تیمها و  لیلد  هب  رهـشمرخ  حـتف 
يریگ میمـصت  دـنور  رد  نارگیزاب  ياه  تسایـس  عضاوم  عفاـنم و  لـماعت  .دوب  از  شنکاو  ساـسح و  هزادـنا  زا  شیب  لـیلد  نیمه  هب 

رب يراذگریثأت  هجیتن  رد  عاضوا و  رییغت  رد  نآ  ریثأت  دـیدج و  هلحرم ي  رد  دوجوم  ياه  شنکاو  شنک و  .تشاد  يرایـسب  تاریثأت 
ناریا و يریگ  میمـصت  رب  رثؤم  ياهدادخر  ثداوح و  زا  یخرب  تسا  هدـش  ببـس  ناریا  يریگ  میمـصت  هژیوب  نارگیزاب  تامیمـصت 

.دوش یـسررب  هدننک  نییعت  راذگریثأت و  يانعم  هب  کیژتارتسا  ياهدادخر  ناونع  تحت  لصف  نیا  رد  دیدج  ياهدـنور  يریگ  لکش 
، گنج رد  دـیدج  ياهدـنور  یهد  لکـش  رد  يرتشیب  ریثأت  تیمها و  ثداوح  ریاس  اب  هسیاـقم  رد  ریز  ياهدادـخر  دـسر  یم  رظن  هب 

: تسا هتشاد 

.قارع هب  اکیرما  يراشتسم  یتاعالطا و  ياه  کمک  - 1

.نانبل بونج  هب  لیئارسا  زواجت  - 2

.یلاغشا قطانم  زا  قارع  ياهورین  ینیشن  بقع  - 3

حلص ياه  شالت  - 4

.للم نامزاس  همانعطق 514  رودص  - 5

زاـغآ هطقن ي  داد  خر  هاـم  راـهچ  زا  رتشیب  تدـم  هب  ناـضمر  تاـیلمع  زاـغآ  اـت  نیبملا  حـتف  تاـیلمع  زا  سپ  هک  یثداوح  هعومجم 
رد تقد  .دوش  یم  هدـهاشم  هقطنم  حطـس  رد  ناریا و  لـخاد  رد  نآ  راـثآ  ناـنچمه  لاـس  تسیب  تشذـگ  زا  سپ  هک  دوـب  یتیعـضو 

« کیژتارتسا دنوسپ  اب  اهنآ  يراذگ  مان  اهدادخر و  نیا  باختنا 
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رایسب یلماعت  رد  تامادقا ، تامیمصت و  تاروصت و  اهرواب و  زا  يرایسب  هشیر ي  اریز  تسا ؛ اهنآ  تیمها  حطس و  نداد  ناشن  يارب 
همادا تلع  ياه  یگدیچیپ  داعبا و  زا  يرگید  شخب  دناوت  یم  ثداوح  نیا  یـسررب  .تسا  هتفهن  ثداوح  نیمه  رد  قیمع ، هدیچیپ و 

.دزاس راکشآ  ار  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  ي 

قارع هب  اکیرما  میقتسم  يراشتسم  یتاعالطا و  ياه  کمک 

ساسا رب  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ  اکیرما  ياه  تسایـس  رییغت  قارع و  هب  اکیرما  یتاعالطا  ياه  کـمک  دوجوم ، تاروصت  فـالخرب 
اه ییاکیرما  ناریا ، يزوریپ  لاـمتحا  قارع و  تسکـش  مئـالع  ندـش  راکـشآ  اـب  هکلب  تسا  هدوبن  گـنج  همادا ي  هب  ناریا  میمـصت 
هب قارع  هب  اکیرما  يراشتـسم  یتاعالطا و  ياه  کمک  نیبملا  حتف  تایلمع  زا  سپ  دـندرک و  هجوت  قارع  ناریا و  گنج  هب  اددـجم 

يدج روط  هب  ات  تخیگنارب  ار  اکیرما  نیبملا  حتف  تایلمع  زا  لصاح  جیاتن  عقاو ، رد  .دـش  زاغآ  يدـیدج  لکـش  هب  هقباس و  یب  وحن 
.دنک لابند  ار  قارع  زا  تیامح  تسایس 

قارع هک  داد  راطخا  اکیرما  یـسوساج  نامزاس  هک  دوب  یبایزرا  نیا  هجیتن ي  تسخن  هجرد  رد  قارع  هب  هب  اکیرما  یتاعالطا  کمک 
، رچیت دراوه   (2) .دوش » یم  یمالسا  ییارگداینب  شرتسگ  دنور  عیرست  بجوم  مادص  ینوگنرـس   » تسا (1) و طوقس  هناتسآ ي  رد 

تـشاد دوخ  ربارب  رد  روشک  نیا  هک  ییاه  هنیزگ  قارع و  تیعـضو  زا  اکیرما  تشادرب  هرابرد ي  اـکیرما ، یلم  تینما  هرادا ي  وضع 
: دسیون یم 

تشهبیدرا و  ) نئوژ 1982 هم و  ياه  هام  رد  دـش ، کیدزن  ناریا  اـب  دوخ  گـنج  رد  تسکـش  هاـگترپ  هبل  هب  قارع  راهب 1982  رد  »
، بونج رد  هرـصب  لامـش و  رد  دادـغب  نیب  قارع و  ناریا -  دحرـس  دادـتما  رد  قارع  یعافد  طخ  رد  یفاکـش  نایناریا  دادرخ 1361 )

طخ نتـسکش  رد  ناریا  تیقفوم  .درک  دراو  قارع  یعافد  طخ  فاکـش  رد  اروف  ار  ینیگنـس  مجاهم  يورین  ناریا  دندرک (3)  فشک 
.دش یم  رجنم  گنج  رد  قارع  تسکش  هجیتن ، رد  هرصب و  زا  دادغب  هطبار ي  عطق  هب  لحم  نیا  رد  یعافد 

140 ص :

هب ص 185 ؛ ، 1373 نارهت ، مود ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  رهـشمرخ ، ات  رهـش  نینوخ  ناـیدورد ، دـمحم  . 428 - 1
هیوناژ 1992.  26 زمیات ، كرویوین  زا  لقن 

نیب یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع  یخـسار  گنـشوه  همجرت  قارع ، ناریا و  دحتم ، للم  نامزاس  مویه.ر.نورماک ، . 429 - 2
ص 85. نارهت 1376 ، یللملا ،

.سدقملا تیب  تایلمع  . 430 - 3
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ياهورین زواجت  مه  قارع و  یعافد  طخ  زا  لصاح  فاکـش  مه  يا ، هراوهاـم  تاـعالطا  لـماش  هدـحتم  تـالایا  یتاـعالطا  سیورس 
، دوب یفرط  یب  تلاـح  رد  قارع  ناریا و  گـنج  رد  هدـحتم  تـالایا  ناـمز  نآ  رد  .دـندوب  هدرک  فشک  ار  روـبزم  فاکـش  زا  یناریا 

: دوب هدش  عقاو  راشف  تحت  هار  ود  زا  یکی  باختنا  يارب  ناگیر  روهمج  سیئر 

.قارع نداد  تسکش  يارب  ناریا  نتشاذگ  دازآ  لماک و  یفرط  یب  ظفح  فلا )

 . (1) .قارع » يارب  کمک  لئاسم  كرادت و  ندرک و  تلاخد  ب )

دروخن و تسکش  ناریا  اب  گنج  رد  مادص  هک  دوب  قاتشم  رایـسب  اکیرما  قارع ، رد  اکیرما  قباس  ریفـس  نوتوین ،» دیوید   » هتفگ ي هب 
: دسیون یم  رچیت  دراوه  هک  نانچ  .دنک (2)  يریگولج  قارع  ياهورین  طوقس  زا  ات  دیشوک  رایسب  اکیرما  اذل 

یمن هدـحتم  تالایا  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  شیأر  هرخالاب  اکیرما  يروهمج  سیئر  ناـگیر ، ریت 1361 ) دادرخ و   ) نئوژ 1982 رد  »
ار هچنآ  هدـحتم  تالایا  هک  دـش  نآ  رب  ممـصم  ناگیر  .دزابب  ناریا  لباقم  رد  ار  گنج  قارع  هک  دـهد  هزاجا  دـنک و  لـمحت  دـناوت 

تروص هب  ار  تسایـس  میمـصت و  نیا  ناگیر  .دوش  ناریا  اب  گـنج  رد  قارع  تسکـش  عناـم  هداد و  ماـجنا  تسا  ینوناـق  يرورض و 
 . (4) .درک » رداص  ( MSDD  ) (3) یلم » تینما  روتسد   » ناونع تحت  يروتسد  نئوژ 1982  رد  دروآرد و  یصاخ  لومرف 

اه یقارع  ياهزاین  زا  تاسلج  نیا  رد  .دوش  رازگرب  اه  یقارع  اب  ییاکیرما  رصانع  یتاعالطا  تاسلج  دش  ببـس  دیدج  لمعلاروتـسد 
: دیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  رچیت  دراوه  .دیامن (5)  مادقا  اهنآ  نیمأت  يارب  اکیرما  ات  دش  يرادرب  تسیل 

و یسیک »  » ایس سیئر  نآ  رد  هک  متشاد  تکرش  یتاسلج  رد  اصخش  نم  »

141 ص :

ص 1. تسا ، ظوفحم  دنس  یتفن ، ياهوکس  هرابرد ي  ناریا  یمالسا  يروهمج  هیعافد  هحیال  . 431 - 1
.تاراما پاچ  نایبلا ، همانزور  اب  هبحاصم  رچیت ، دراوه  زا  لقن  هب  ، 1377  / 1  / 29 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 432 - 2

یلم تینما  ياروـش  ربماون 1983  خـیرات 26  رد  : » دـسیون یم  تسپ  نتگنـشاو  همانزور ي  زا  لقن  هب  باـختنا  هماـنزور ي  . 433 - 3
تلود یجراخ  تسایس  ياه  میمـصت  نیرتمهم  زا  مه  زونه  هک  دوخ ، هرامش ي 114  لمعلاروتسد  یط  داد و  هسلج  لیکـشت  اکیرما 
دهاوخ ذاختا  ناریا  اب  گنج  رد  قارع  تسکـش  زا  يریگولج  يارب  ار  مزال  تامادقا  همه ي  هدحتم  تالایا  هک  درک  حیرـصت  تسا ،

(. ص 8 ، 1381  / 10 هبنش 14 /  باختنا ، همانزور   ) .درک
ص 2. ذخأم 3 ، . 434 - 4

راـیتخا رد  راـبتعا ، رـالد  اـهدرایلیم  لاـسرا  اـب  اـکیرما  : » تشون رچیت  دراوه  زا  لـقن  هب  اریخا  تسپ  نتگنـشاو  هماـنزور ي  . 435 - 5
یتاحیلست ياهدیرخ  رب  ثلاث  روشک  کی  قیرط  زا  میقتسم  تراظن  اه و  یقارع  هب  یماظن  حیاصن  اهداهنشیپ و  تاعالطا و  نتـشاذگ 
هبنـشراهچ سباد ، لکیام  تسپ ، نتگنـشاو  همانزور ي  انـسیا  يرازگربخ  « ) .درک اه  یقارع  هب  گنج  رد  ینایاش  ياه  کمک  قارع 

(. 81  / 10  / 11
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دروم تشاددای و  ار  یهرز  کنات  دـض  ياه  پوت  يا و  هشوخ  ياه  بمب  لیبق  زا  اه  حالـس  یـضعب  هب  قارع  جایتحا  يو  ماقم  مئاق 
 . (2) .دننک » عفد  ار  ناریا  تالمح  دنناوتب  هکلب  ات  دنداد (1)  یم  رارق  هجوت 

: دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  ایس  سیئر  یسیک  دیاقع  اکیرما و  یلم  تینما  ياروش  تاسلج  هب  سپس  رچیت 

هک تشاد  خسار  هدیقع  یـسیک  ایـس  سیئر  مدـیدرگ ، قحلم   NSC یلم تینما  ياروـش  نادـنمراک  هب  لـیروآ 1982  رد  نم  یتقو  »
هب رداق  نایناریا  تالمح  یناسنا » جاوما   » ربارب رد  ار  اه  یقارع  تسناوت  یم  هک  تسا  ازفاورین )  ) رثؤم هحلـسا ي  يا  هشوخ  ياه  بمب 

 . (3) .دزاس » عافد 

یماظن ياه  همانرب  اه و  تسایـس  نینچمه  ناریا و  قارع و  ياه  توق  اه و  فعـض  زا  اه  ییاکیرما  دهد  یم  ناشن  رچیت  تاحیـضوت 
ياه کمک  هنماد ي  .دـنداد  رارق  قارع  میژر  رایتخا  رد  يراشتـسم  یتاعالطا و  کمک  نآ  هیاپ ي  رب  دنتـشاد و  یهاـگآ  روشک  ود 

یصاخ بوچراچ  رد  يراشتـسم  یتاعالطا و  دعب  رد  یلو  تشاذگ (4)  شیازفا  هب  ور  اجیردت  دوب و  عیـسو  رایـسب  قارع  هب  اکیرما 
.دش یهدنامزاس 

ياه تسایـس  هرابرد ي  يا  هلاقم  رد  دـنومول ،) همانزور   ) یمیدـق ناراگن  همانزور  زا  هیکرت و  رد  هسنارف  قباـس  ریفـس  ولور ، کـیرا 
: دسیون یم  قارع  زا  اکیرما  تیامح  قارع و  ناریا و  گنج  رد  اکیرما 

هک تشاد  يرتفد  دادغب  رد  ایس  هک  میهاگآ  ام  اه  ییاکیرما  دوخ  عبانم  ساسا  رب  »

142 ص :

روظنم هب  اکیرما  لمع  نیا  : » دـیوگ یم  قارع  هب  تازیهجت  شورف  هرابرد ي  اکیرما  يانـس  یجراخ  طـباور  هتیمک  رواـشم  . 436 - 1
یـسوسحم يرترب  زا  قارع  اـب  گـنج  رد  ناریا ، دـشاب و  یم  دوـجوم  تسب  نب  زا  قارع  جورخ  يارب  یهار  ندرک  زاـب  ناریا و  هیبـنت 

تاـعلاطم و زکرم  رهـشمرخ ، اـت  رهـش  نینوـخ  ناـیدورد ، دـمحم  « ) .تساـکیرما يارب  يدـنیاشوخان  هعقاو  نـیا  تـسا و  رادروـخرب 
(. 1380 ص 177 مشش ، پاچ  گنج ، تاقیقحت 

ص 3. ذخأم 3 ، . 437 - 2
.نامه . 438 - 3

دندوب هنایمرواخ  ياهروشک  هیلع  يدج  يدـیدهت  اه  یناریا   » هکنیا رب  دـیکأت  اب  اکیرما  تقو  عافد  ریزو  رگربنیاو  راپـساک  . 439 - 4
کیرـش نیمـشش  اکیرمآ  هک  دیـشکن  یلوط  اذـل  دـشخب  دوبهب  اکیرما  اب  ار  طـباور  اـت  دوب  لـیام  دوخ  مهـس  هب  زین  قارع  دـیوگ  یم 

لمع هب  توعد  دادغب  یناگرزاب  هاگشیامن  رد  تکرش  تهج  ییاکیرما  تکرـش  تسیب  زا  راب  نیلوا  يارب  دادغب  دش و  قارع  يراجت 
تارابتعا تروص  هب  رـالد  نویلیم  مقر 435  نیا  زا  هک  دیـسر  رالد  دراـیلیم  کـی  هب  لاـس 1983  رد  روشک  ود  نیب  تراـجت  .دروآ 

یخـسار گنـشوه  همجرت  قارع ، ناریا و  دـحتم ، للم  نامزاس  مویه ، ر.نورماک -  « ) .دوب يزرواـشک  تـالوصحم  هنیمز  رد  اـکیرما 
(. ص 85 نارهت 1376 ، یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع 

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 659 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_142_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_142_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_142_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_142_4
http://www.ghaemiyeh.com


مادـص .داد  یم  رارق  قارع  شترا  رایتخا  رد  ناریا  رب  يرترب  روظنم  هب  ار  دـش  یم  هیهت  هراوهام  قیرط  زا  ییاـه  سکع  مظنم  روط  هب 
« .دوب مه  اه  یبرغ  قیوشت  اب  هکلب  اکیرما  زبس  غارچ  اب  اهنت  هن  ناریا  هیلع  وا  گنج  تسین ، درخ  یب  دـنرادنپ  یم  اه  یـضعب  هک  نانچ 

 . (1)

برغ هب  اهدـعب  هک  قارع ، یتاـعالطا  سیورـس  رد  ناریا  زیم  لوئـسم  قارع و  یماـظن  تاـعالطا  سیئر  ییارماـسلا ، قـیفو  رکـشلرس 
دراوه تاحیـضوت  لمکم  هک  دهد  یم  هئارا  یمهم  تاحیـضوت  اه  ییاکیرما  اب  یتاعالطا  كرتشم  تاسلج  هرابرد ي  دـش ، يراوتم 

: دیوگ یم  نآ  هعسوت ي  اه و  يراکمه  زاغآ  هوحن ي  رد  ییارماسلا  قیفو  .تسا  اکیرما ، یلم  تینما  ياروش  وضع  رچیت ،

هب ارم  مدیـسر  دادغب  هب  هکنآ  ضحم  هب  .دندناوخارف  دادغب  هب  اروف  ارم  .مدوب  هرـصب  رد  اهورین  لک  یهدنامرف  مدقم  هاگرارق  رد  نم  »
تاعالطا سیورـس  ياضعا  زا  رفن  هس  اب  اجنآ  رد  دـندرب  هلجد  دور  هنارک ي  رد  تاعالطا ، لک  نامزاس  لـلجم  ياـه  هناـخ  زا  یکی 

 . (2) .مدرک » تاقالم  « CIA  » اکیرما يزکرم 

: دیوگ یم  ییاکیرما  میت  تاجرد  تاصخشم و  هرابرد ي  يو 

مود رفن  .دنتـسه  یلارنژ  هجرد  ياراد  شترا  رد  هک  تفگ  یم  شناراکمه  دوخ و  هب  عجار  تشاد و  ییالاب  هجرد ي  اهنآ  زا  یکی  »
 . (3) .تسناد » یم  یبرع  نابز  دوب و  هدرک  راک  نمی  سنوت و  رد  یتدم  موس  رفن  دوب و  هداد  تسد  زا  مانتیو  گنج  رد  ار  شیاپ 

: دیوگ یم  اه  يراکمه  هوحن ي  نامز و  هرابرد ي  نینچمه  يو 

سرام 1982 رخاوا  زا  .دـنیامن  مالعا  ناریا  هب  عجار  مزـال  تاـعالطا  نداد  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  امیقتـسم  اـت  دـندوب  هدـمآ  ناـنآ  »
تیعـضو زا  يا  همـش  مه  نم  دنتـشاذگ  یم  ام  رایتخا  رد  ار  تاـعالطا  نیا  یبرع (4)  روشک  کـی  قیرط  زا  اـهنآ  نیدرورف 1361 ) )

 . (5) .دندرک » یم  شوگ  ار  نم  شرازگ  مامت  یلاحشوخ  اب  اهنآ  متشاذگ و  اهنآ  رایتخا  رد  ار  دوجوم  یتاعالطا  یماظن و 

143 ص :

ص 8. ، 1381  / 10  / 14 باختنا ، همانزور  . 440 - 1
ص 89 و 90. ، 1377 نارهت ، هاپس ، یگنهرف  زکرم  ینوراق ، ناندع  همجرت  یقرش ، ياه  هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  . 441 - 2

.نامه . 442 - 3
هب لاـس 1981  رخاوا  رد  تاـطابترا  : » تفگ رطق  هریزجلا  ینویزیولت  هکبـش ي  اـب  دوخ  ریخا  هبحاـصم  رد  ییارماـسلا  قیفو  . 443 - 4

16 ون ، سای  همانزور ي  « ) .مرب یم  مان  ندرا  زا  نونکا  نم  راب  نیلوا  يارب  : » دوزفا يو  .دش » زاغآ  ندرا  قیرط  زا  میقتسمریغ  تروص 
(. ص 14 دنفسا 1381 ،

.نامه . 444 - 5
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: دیوگ یم  دش  یم  هداد  رارق  قارع  رایتخا  رد  هیهت و  هک  یتاعالطا  عون  هرابرد ي  ییارماسلا  قیفو 

ریواصت زا  هک  یحیـضوت  ياه  یکورک  نینچمه  یناریا و  ياـه  ناـگی  هب  عجار  یقیقد  رایـسب  ياـه  حرط  اـه و  هشقن  اـه  ییاـکیرما  »
« .میتشاد مربم  زاین  اه  حرط  اه و  هشقن  هنوگ  نیا  هب  ام  گنج  زا  هلحرم  نآ  رد  .دـندوب  هدروآ  دوخ  اب  دوب  هدـش  ساـبتقا  يا  هراوهاـم 

 . (1)

: دیوگ یم  نآ  تاصخشم  تاعالطا و  هیهت ي  رد  اه  ییاکیرما  شور  هرابرد ي  يرگید  ياج  رد  يو 

نم .دوب  هدش  هیهت  اه  ناسنا  ای  ینف  لیاسو  هلیسو  هب  هک  دنتشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  هعومجم  یتاعالطا  ياه  سیورـس  نیا  »
میتسناوت یم  یتحارب  ام  مدرک ، هدهاشم  دوب ، هدش  هیهت  ناریا  ياهورین  جیسب  ای  یماظن  فادها  زا  هراوهام  هلیسو  هب  هک  ییاه  سکع 

مسارم رد  هک  یـسک  یتح  مینک ، هدهاشم  ار  دندوب  یماظن  شزومآ  لاح  رد  ناریا  یـشزومآ  ياه  ناگداپ  رد  هک  ینازابرـس  ریوصت 
ار نامیـس  ياه  هناخراک  هک  یماگنه  .دوب  صخـشم  ریواـصت  نیا  رد  زین  داد ، یم  تکرح  هابتـشا  تروص  هب  ار  شیاـپ  تسد و  هژر 
هیلک ي اه  هراوهام  .میدرک  یم  شرامـش  ار  دش  یم  راب  اه  نویماک  يور  هلحرم  کی  رد  هک  ییاه  هسیک  دادعت  میدرک  یم  یـسررب 
رد اهروه و  رد  اه  قیاق  اه و  پوت  اه و  کنات  تکرح  زا  دـندوب ، هتفرگ  نیب  هرذ  ریز  اـم  يارب  اـه  ههبج  رد  ار  اـه  یناریا  تاـکرحت 
زین ار  ام  یکـشوم  ییاوه و  تالمح  جـیاتن  اه  هراوهام  يزاس ، لپ  تازیهجت  ندرک  هریخذ  اه و  هاگرارق  ندـش  اج  هباج  اـت  لـحاوس 

 . (2) .دنداد » یم  شرازگ 

اب هلباقم  هنیمز ي  دـش ، ناریا  رب  روشک  نیا  یتاعالطا  فارـشا  بجوم  هکنیا  رب  هوالع  قارع  هب  اه  ییاکیرما  یتاعالطا  ياه  شرازگ 
دوب تاعالطا  لاقتنا  هطـساو ي  یبرع  يروشک  دنک  یم  هراشا  ییارماسلا  هچنانچ  ادـتبا ، رد  .تخاس  مهارف  ار  ناریا  یماظن  تامادـقا 

اب قارع  هطبار ي  يرارقرب  دعب و  هب  لاس 1984  زا  یلو   (3)

144 ص :

.نامه . 445 - 1
ص 139. نامه ، . 446 - 2

یم قارع  هب  اکیرما  ياه  کمک  هرابرد ي  تردـق » شـش  سراف و  جـیلخ  رد  گنج   » هلاـقم ي رد  تانـسح  قوراـف  دیـس  . 447 - 3
، تشاذگ اه  یقارع  رایتخا  رد  دوخ  برع  نانامیپ  مه  قیرط  زا  ای  میقتسم  روط  هب  هدیچیپ  ياه  حالس  اهنت  هن  هدحتم  تالایا  : » دسیون

هناخریبد عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یـسانشزاب  « ) .داد یم  روشک  نیا  هب  دوخ  ياـه  هراوهاـم  قیرط  زا  زین  یـسوساج  تاـعالطا  هکلب 
(. ص 437 مود ، دلج  ، 1368 نارهت ، عافد ، زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک 
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 . .دنداد (1) یم  رارق  قارع  رایتخا  رد  ار  تاعالطا  دندش  راک  هب  لوغشم  دادغب  رد  اکیرما  ترافس  رد  هک  ینارسفا  اکیرما 

هدـنیآ و دروم  رد  لیلحت  اه و  ینیب  شیپ  گنج ، هرابرد ي  ثحب  ییارماسلا و  قیفو  تیلوئـسم  اب  قارع  اب  اکیرما  یتاعالطا  تاسلج 
رایتخا رد  یـشرازگ  یط  دـش ، یم  ماجنا  تالاقتنا  لقن و  تاحیلـست و  ناریا ، ياهورین  یماظن  شیارآ  هرابرد ي  هک  یتاعالطا  ریاـس 

هارمه قارع  هب  اکیرما (3)  یتاعالطا  کمک  جیاتن  .دش (2)  یم  علطم  نیفرط  تارکاذم  زا  لماک  روطب  يو  تفرگ و  یم  رارق  مادص 
نیا تشونرس  ناضمر ، تایلمع  رد  ناریا  تامجاهت  اب  هلباقم  يارب  یگدامآ  قارع و  یعافد  شیارآ  رییغت  يارب  يراشتـسم  کمک  اب 
لاح دـش  یم  يرگید  لکـش  گنج  تیعـضو  دیـسر  یم  يزوریپ  هب  ناضمر  تاـیلمع  رگا  رگید ، تراـبع  هب  .داد  رییغت  ار  تاـیلمع 

.دشن ماجنا  یلوحت  نینچ  ناریا  یماکان  رثا  رب  هکنآ 

نانبل بونج  هب  لیئارسا  زواجت 

(4) ینیطسلف ، ناربهر  جارخا  حالس و  علخ  نیطسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس  ندرک  مدهنم  يارب  دادرخ 1361  رد 14  لیئارسا  شترا 
عافد ریزو  نوراش ، لیرآ  لیئارـسا و  ریزو  تسخن  نیگب ، میخانم  ار  میمـصت  نیا  .درک  يورـشیپ  توریب  ات  زواجت و  ناـنبل  كاـخ  هب 

اب لیئارسا  تادیدهت  شیازفا  تلع  هب  لصا  رد  ندنل و  رد  لیئارسا  ریبک  ریفس  رورت  هناهب ي  هب  عقاو ، رد  .دندرک  ارجا  ذاختا و  تقو ،
 . .دوش (5) ارجا  یحارط و  تایلمع  نیا  ات  دش  بجوم  نانبل  بونج  هقطنم  زا  هدافتسا 

اب بارعا  تابسانم  رب  يا و  هقطنم  تالوحت  رب  هکنیا  رب  هوالع  روشک ، نیا  كاخ  زا  یعیسو  شخب  لاغـشا  نانبل و  هب  لیئارـسا  زواجت 
داد رارق  ریثأت  تحت  زین  ار  قارع  ناریا و  گنج  تالوحت  دنور  تشاذگ  ریثأت  نانبل ، هنحص  رد  یماظن  یسایس -  تالوحت  لیئارـسا و 

سراف و جیلخ  هقطنم ي  ود  تالماعت  اه و  یگتسویپ  و 

145 ص :

ص 16. ، 1377  / 1  / 26 رصن ، یهدنامرف  نتلوب  تایحلا ، هلجم  اب  هبحاصم  ییارماسلا ، قیفو  . 448 - 1
.نامه . 449 - 2

ناریا و يداصتقا  یتعنـص و  تاسیـسأت  هب  ییاوه  تالمح  يارب  قارع  يراذگ  فده  رد  اهدعب  قارع  هب  یلاسرا  تاعالطا  . 450 - 3
ناتسمز 1370، يرنه ، هزوح ي  مینک ، یم  فارتعا  ام  يرفص ، نسحم   ) .دوب رثؤم  رایسب  اهرهش  هب  یکشوم  تالمح  جیاتن  زا  عالطا 

(. قشمد پاچ  هلجملا  همان  هتفه  زا  لقن  هب  ص 72 ،
ص 87، گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  زا  روبع  دلج 20 ، قارع ، ناریا و  گنج  رامشزور  ناگداز ، هللا  فطل  اضریلع  . 451 - 4

.طسوالا قرشلا  همانزور  ، 1361  / 4 زور 6 /  شرازگ 
پاچ ، 1370 نارهت ، ریوـک ، تاراـشتنا  ینـالیم ، هداز  یقت  نسح  همجرت  تیوـک ، اـت  تیرکت  زا  يورلیم ، رلیم و  تیدوـج  . 452 - 5

155 و 156. مود ،
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.دـش لیئارـسا  اب  يریگرد  هنحـص ي  رد  هنایمرواخ و  هقطنم ي  تالداعم  هب  ناریا  دورو  زاغآ  هطقن ي  درک و  دـیدشت  ار  هناـیمرواخ 
.تشاد دهاوخ  همادا  زین  هدنیآ  رد  نانچمه  تسا و  هتشاد  همادا  ههد  ود  زا  شیب  لوحت  نیا  ریثأت  اهدمایپ و 

زا یخرب  هک  نانچ  درک  یم  يریگیپ  تیـساسح  اب  لبق  اه  هام  زا  ار  اه  ینیطـسلف  نانبل و  هیلع  لیئارـسا  تازواـجت  تادـیدهت و  ناریا 
.دـش يراذـگ  مان  سدـقملا  تیب  سدـقلا و  قیرط  ياه  مان  هب  تالوحت  نیا  زا  رثأتم  ناریا ، یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  ياه  تایلمع 

.درک دیکأت  لیئارسا  اب  هزرابم  يارب  تایلمع  نیا  درواتسد  زا  اه  ینیطسلف  هدافتسا  رب  نارهت  هعمج  زامن  رد  یمشاه  ياقآ  یتح 

سالجا ییاضف  نینچ  رد  .دوب  هتفرگ  نشج  ار  رهشمرخ  حتف  یلاغشا و  قطانم  يزاسدازآ  لیئارسا ، تاکرحت  زا  ینارگن  نمـض  ناریا 
، وروم شخب  يدازآ  شبنج  ناتـسناغفا ، قارع ، نیطـسلف ، ناـنبل ، ياـهروشک  زا  اـهنآ  ناربهر  روضح  اـب  شخب  يدازآ  ياـه  تضهن 

نانبل بونج  هب  لیئارسا  زواجت  هب  شنکاو  رد  .دش (1)  رازگرب  ناتـسودنه  زا  ینانامهیم  سنوت و  داچ ، هرتیرا ، شخب  يدازآ  شبنج 
.دوش (2) نانبل  مزاع  عافد  ریزو  دش  رارق  ثحب و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هوق  هس  نارـس  هسلج ي  رد  دادرخ  زور 16  رد  هلصافالب 

ساسا رب  .دننک (3)  لمأت  تئیه  تشگزاب  نامز  ات  درک  تساوخرد  اه  تضهن  سنارفنک  رد  ناگدننک  تکرش  زا  زین  یمـشاه  ياقآ 
يروهمج یماظن  نالوئـسم  زا  اتدـمع  یتئیه  دادرخ 1361  خــیرات 17  رد   : » (4) دیـشر : یلعمـالغ  رادرـس  هتفگ ي  هب  میمـصت  نیا 

دایـص دیهـش  هاپـس ، ریزو  تسود ، قیفر  عافد ، ریزو  یمیلـس ، گنهرـس  هاپـس ، لک  هدـنامرف  ییاضر ، نایاقآ  هلمج  زا  ناریا  یمالـسا 
تاقالم هیروس  رد  .میدرک  ترفاسم  نانبل  هیروس و  ياهروشک  هب  نایلـسوتم  ياـقآ  هجراـخ و  ریزو  یتیـالو  ياـقآ  هدـنب و  يزاریش ،

لمع هب  یبوخ  لابقتـسا  تئیه  زا  اـعقاو  هک  میتـشاد  اـهنآ  عاـفد  ریزو  و  شترا ، كرتـشم  داتـس  سیئر  دـسا ، ظـفاح  ياـقآ  اـب  ییاـه 
یعافد طخ  کی  هک  میتفر  شیپ  اجنآ  ات  تفرگ  تروص  اجنآ  رد  هک  ییاه  ثحب  رد  .دندروآ 

146 ص :

شخب يدازآ  ياه  تضهن  يرـسارس  رانیمـس  شرازگ  یمالـسا ، بالقنا  هاگرذـگ  رد  شخب  يدازآ  ياـه  تضهن  کـن : . 453 - 1
یمتا يژرنا  نامزاس  تاراشتنا  رتفد  هناـخپاچ  نابآ 1361 ، هاپـس ، شخب  يدازآ  ياه  تضهن  دحاو  نارهت ، لالقتـسا  لته  رد  ناهج 

.ناریا
ص 8. ، 1380  / 3  / 5 یمالسا ، يروهمج  همانزور  (، 1361  / 3 تارطاخ 16 /  « ) نارحب زا  سپ  ، » یناجنسفر یمشاه  ربکا  . 454 - 2

، رون نازاس  هشیدـنا  تاقیقحت  تاعلاطم و  هسـسؤم  نانبل ، هللا  بزح  هچخیرات  يزوریپ ، ات  تمواـقم  زا  یهللادـسا ، دوعـسم  . 455 - 3
ص 60 و 61. ناتسبات 1379 ،

ار هاپس  حتف  هاگرارق  یهدنامرف  سدقملا  تیب  نیبملا و  حتف  تایلمع  رد  هک  دوب  بونج  تایلمع  داتس  لوئسم  دیشر  رادرس  . 456 - 4
.تشاد هدهع  هب 
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دـش رارق  .مینک  تسرد  هروتـشا )  ) نانبل اب  هیروس  زرم  يدورو  ربعم  ات  توریب  هب  فرـشم  تاعافترا  يور  نانبل و  كاخ  رد  كرتشم 
ام برغ )  ) تسار تمس  اه  ینانبل  اه و  ینیطسلف  و  قرش )  ) پچ تمـس  رد  مه  هیروس  میـشاب و  طسو  رد  رکـشل  کی  دادعتـسا  اب  ام 

ترضح رکشل 27  ياهورین  هورگ ، نیمود  راقفلاوذ و  پیت 58  زا  یماظن  ياهورین  زا  اه  هورگ  نیلوا  تاقفاوت  نیاربانب  .دـنریگب  رارق 
 . (2) (1) .دندش » هیروس  مزاع  دادرخ  خیرات 21  رد  ص )  ) لوسر

لیئارـسا یلـصا  فده  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  روصت  نیا  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  زور  اهنت 11  نانبل ، بونج  هب  لیئارـسا  زواجت  زاـغآ 
: تفگ ینانخس  رد  یمشاه  ياقآ  هک  نانچ  .تسا  هدوب  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج 

رگا .میتسه (3) و  گنج  راتفرگ  لیئارسا  رطاخ  هب  ام  دش و  لیمحت  ام  رب  لیئارـسا  رطاخ  هب  قارع  گنج  هک  میراد  داقتعا  الـصا  ام  »
 . (4) .میوشن » زوریپ  اجنیا  ام  هک  هدمآ  دوجو  هب  هثداح  نآ  الصا  دمآ و  یمن  شیپ  هثداح  نآ  میدوب  هدشن  زوریپ  قارع  گنج  رد  ام 

: تفگ هنیمز  نیمه  رد  زین  ناریا  یمالسا  روهمج  سیئر 

، یندشن مامت  تردق  اب  ناریا  تلم  هک  دندرک  باسح  ناگدنمزر ، يزوریپ  هدـهاشم  زا  سپ  هقطنم  هتـسباو ي  ياه  تلود  اکیرما و  »
 . (5) .دندومن » حرطم  ییامن  تردق  یسایس و  دنفرت  ناونع  هب  ار  نانبل  نایرج  اذل  دنک ؛ هرسکی  ار  دادغب  میژر  راک  هک  تسا  نآ  رب 

: تفگ زین  ریزو ، تسخن  يوسوم ، سدنهم 

دوخ هب  ار  ام  یماظن  يدام و  تاناکما  هدـنمزر و  ياهورین  تسناوت  یم  قارع  میژر  یتسدـمه  تکراشم و  اب  اهنت  بصاـغ  لیئارـسا  »
 . (6) .میزیخنرب » مسینویهص  اب  میقتسم  هزرابم ي  هب  ات  دنک  لوغشم 

فادها هنایمرواخ و  تالداعم  بوچراچ  رد  عوضوم  نیا  هکنیا  زا  رتشیب  نانبل  بونج  هب  لیئارسا  زواجت  تیهام  زا  یسایس  لیلحت  رد 
لباق قارع  ناریا و  گنج  بوچراچ  رد  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  نانبل  رد  هقطنم و  نیا  رد  لیئارسا 

147 ص :

همانزور ي  ) .دنک یم  رکذ   61  / 3 هبنـش 22 /  زور  ار  امیپاوه  نیلوا  زاورپ  خیرات  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمـشاه  ياقآ  . 457 - 1
(. ص 8 ، 1380  / 3 هبنشکی 6 /  یمالسا ، يروهمج 

.شرازگ همیمض  ، 1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 109 ، ذخأم 16 ، . 458 - 2
دلج لاس 1361 ، هعمج  ياه  هبطخ  یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  يراکمه  اب  بـالقنا  فراـعم  رـشن  رتفد  . 459 - 3

.1361  / 3 مود 28 /  هبطخ  ص 288 و 289 ، راهب 1376 ، مود ،
.1361  / 3 مود 28 /  هبطخ  ص 322 ، هام 1362 ، يد  مراهچ ، دلج  اه ، هعمج  اه و  هبطخ  یمالسا ، يروهمج  بزح  . 460 - 4

ص 24. ، 1361  / 6  / 20 خساپ ، شسرپ و  هسلج  ناریا  هدوت ، بزح  . 461 - 5
ص 3. مالیا ، يادهش  تبسانم  هب  مایپ  ، 1361  / 3 ناهیک 22 /  همانزور  . 462 - 6
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ياهورین زکرمت  زا  يریگولج  فده  اب  ناریا  ياوق  هیزجت  قارع و  رب  ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج  زواجت  نیا  زا  فده  .تسا  یسررب 
.دش هتسناد  لیئارسا  اب  دربن  يارب  ناریا 

قارع رفاک  زواجتم و  میژر  اب  هلباقم  هک  تسا  نآ  زا  رترب  ام  ناملسم  هدنمزر و  تلم  ناوت  : » هک دمآ  دوجو  هب  رواب  نیا  ساسا  نیا  رب 
رانیمس رد  هاپس ، هدنامرف  تقو  ماقم  مئاق  یناخمـش ، ياقآ  موهفم  نیا  رب  (1) و  .درادزاب » زواجتم  لیئارـسا  اکیرما و  اب  هلباقم  زا  ار  ام 

: درک دیکأت  نارهت  رد  شخب  يدازآ  ياه  تضهن 

گنج تساکیرما و  اب  گنج  تیاهن  رد  مادص و  اب  گنج  نانبل ، بونج  رد  گنج  هک  دنداقتعا  نیا  رب  ام  ناگدـنمزر  ام ، ياهورین  »
رهش نینوخ  رد  هک  يروط  نامه  مینک  یم  میسقت  ار  نامدوخ  ياهورین  .تساکیرما  اب  گنج  و  نیگب »  » اب گنج  زین  رهش  نینوخ  رد 
ياه هنیـس  رت  عیرـس  هچ  ره  هک  مینآرب  زین  ادیـص » « » روص  » رد هیطبن »  » رد میدـینادرگ ، زوریپ  راگدرورپ  يرای  هب  ریـشمش  رب  ار  نوخ 

تیاهن رد  میسرب و  هللا  ءاقل  هب  میوش و  دیهش  هناقشاع  مینکب و  زاب  یتسینویهص  ياه  حالـس  اه و  کشوم  واه  بمب  ولج  ار  نامدوخ 
 . (2) .میزاس » رتاوسر  ار  اوسر  لیئارسا  شیوخ  نوخ  اب 

مازعا يارب  هیروس  دش  صخشم  یتقو  هک  نانچ  دوب  دایز  رایـسب  لیئارـسا  اب  گنج  يارب  یمازعا (3)  ياهورین  طاـشن  روش و  هدارا و 
جاح دوش  یم  نآ  ماجنا  زا  عنام  فلتخم  ياه  هناهب  هب  درادن و  يا  هلجع  لیئارـسا  اب  يریگرد  هنحـص ي  نانبل و  هب  هیروس  زا  اهورین 

: تفگ یم  نینچ  دمآ ، یم  باسح  هب  هیروس  هرامش 2  درم  نامز  نآ  رد  هک  دسا ، تعفر  اب  رادید  رد  نایلسوتم  دمحا 

رارق تلع  ره  هب  رگا  ...هدشن  هرسکی  مادص  اب  ام  گنج  فیلکت  زونه  هک  دیناد  یم  رتهب  امش  میا  هدماین  هیروس  هب  ینامهیم  يارب  ام  »
 . (4) .میتسین » نآ  لها  ام  دشاب ، یسایس  تارکاذم  رد  يا  هدنرب  گرب  هحلاصملا و  هجو  رد  افرص  هیروس  رد  ام  روضح  تسا 

148 ص :

.نامه . 463 - 1
ص 232. ذخأم 18 ، . 464 - 2

نیطسلف نامرآ  زا  ینابیتشپ  يارب  ار  یناریا  بلطواد  ياهورین  زا  يرایسب  يرظتنم  دمحم  دیهش  لاس 1385  ناتسبات  رد  هتبلا  . 465 - 3
ناریا ياهزرم  تشپ  هب  اه  تسینویهـص  هک  داد  هزاجا  دیابن  مسینویهـص  اب  مالـسا  گنج  رد  هک  دوب  دـقتعم  يو  .درک  مازعا  نانبل  هب 

تمواقم زا   ) .دوب نانبل  بونج  راک  نیا  يارب  ههبج  نیرتهب  دیگنج و  اه  تسینویهص  اب  لیئارسا  ياهزرم  تشپ  رد  دیاب  هکلب  دنـسرب ،
(. ص 45 يزوریپ ، ات 

دیهش 1376، داینب  نایلسوتم -  دیهش  همان  یگدنز  قفا : ياهتنا  رد  دازهب ، نیسح  زا  لقن  هب  ص 62 ، يزوریپ ، ات  تمواقم  زا  . 466 - 4
ص 290.
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كاخ هب  دورو  گنج و  همادا ي  رب  يریگ  میمـصت  اب  هک  دوب  عوضوم  نیا  زا  رثأتم  دش  هتفگ  البق  هچنآ  رب  هوالع  نانبل  هب  ورین  مازعا 
دروم نیا  رد  ییاضر  ياقآ  .تسا  هدرک  هلمح  یبرع  يروشک  هب  هک  دننک  مهتم  لیئارـسا  دـننام  زین  ار  ناریا  یبرع  ياهروشک  ناریا ،

: دیوگ یم 

بارعا وج  اب  دراد و  دوجو  نانبل  هب  لیئارـسا  هلمح  لامتحا  قارع ، كاخ  لخاد  میورب  میهاوخ  یم  یتقو  تفگ  یم  یمـشاه  ياـقآ  »
 . (1) .میتفر » نانبل  هب  قطنم  نیا  ساسا  رب  اجنآ  میورب  تسا  رتهب  ام  دننک  یم  هلمح  بارعا  هب  نامزمه  لیئارسا  ناریا و  هکنیا  رب  ینبم 

دیدج یطرش  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  یـسایس  تیعـضو  زا  قارع  هدافتـساءوس  زا  يریگولج  يارب  عوضوم و  نیمه  زا  رثأتم 
: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  يوسوم  سدنهم  .دش  هتشاذگ 

يارب یهار  نداد  نآ  میا و  هدومن  هفاضا  قارع  زواجتم  میژر  اب  گنج  همتاخ ي  يارب  دوخ  هتشذگ  طیارـش  رب  ار  يرگید  طرـش  ام  »
یم ناهج  رـسارس  رد  ناناملـسم  همه  دشاب و  یم  راکتیانج  لیئارـسا  اب  دربن  ياه  ههبج  تمـس  هب  ام  هدنمزر  یهرز و  ياهورین  روبع 

 . (2) .تسا » یمالسا  تلم  کی  هیلوا  قوقح  زا  نیا  هک  دنناد 

: تفگ درک و  لیلحت  ار  قارع  ناریا و  گنج  اب  نآ  یگتسویپ  نانبل و  گنج  یمالسا  ياروش  سلجم  رد  زین  یمشاه  ياقآ 

« .دش زاغآ  نانبل  هب  لیئارسا  موجه  دمآرب ، یمالسا  يروهمج  تسکش  ددصرد  اکیرما  زرحم و  ام  يزوریپ  یتقو  »

: درک هراشا  عافد  یلاع  ياروش  میمصت  هب  سپس  يو 

نآ دنک و  هفاضا  قارع ) اب   ) سب شتآ  طورـش  هب  طرـش  کی  تفرگ  میمـصت  عافد  یلاع  ياروش  هک  دـنناد  یم  مرتحم  ناگدـنیامن  »
زواجت  (3) .دوـش » هداد  رارق  یمالـسا  يروـهمج  راـیتخا  رد  قارع  كاـخ  زا  یهار  سدـق ، هب  هدـنمزر  ياـهورین  لاـقتنا  يارب  هکنیا 

ياهراتفر میمـصت و  أشنم  هک  دوب  دـیدج  یتیعقاو  قارع ، ناریا و  گنج  اب  هثداـح  نیا  یگتـسویپ  روصت  ناـنبل و  بونج  هب  لیئارـسا 
رد ایآ  هک  دراد  دوجو  شسرپ  نیا  لاح ، نیع  رد  .دش  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  هک  يدیدج 

149 ص :

.1373 هاپس ، گنج  یلاع  هرود  ياه  سرد  هلسلس  ییاضر ، نسحم  . 467 - 1
ذخأم 25. . 468 - 2

.یمالسا ياروش  سلجم  ینلع  هسلج  ، 1361  / 3  / 23 ص 263 و 264 ، ذخأم 22 ، . 469 - 3
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؟ تسا هتشاد  یشقن  قارع  ایآ  نایم  نیا  رد  دوب ؟ هدش  ینیب  شیپ  یفادها  نینچ  لیئارسا  اکیرما و  ياه  همانرب 

لیئارـسا هناهب ي  عوضوم  رب  تیوک ، ات  تیرکت  زا  باتک  رد  .تسا  هدش  هجوت  رتمک  هثداح  ود  نایم  یگتـسویپ  هب  یجراخ  عبانم  رد 
هک هدـش  هتـشون  هدـمآ  تسد  هب  تاعالطا  ساسا  رب  .دـنک  یم  دـیکأت  دوب  ندـنل  رد  روشک  نیا  ریفـس  رورت  هک  نانبل  هب  زواجت  يارب 
هب سیلگنا  تلود  هینایب ي  زا  لقن  هب  عوضوم  نیا  .دراد  رارق  تشادزاب  تحت  هک  تسا  ندـنل  رد  قارع  یماظن  هتـسباو ي  اـهنآ  ربهر 

: تسا هدش  هتشون  رورت  لماوع  يریگتسد  ییاسانش و  تبسانم 

داد راشتنا  ندـنل  رد  لیئارـسا  ریبک  ریفـس  هب  دـصقءوس  لماوع  يریگتـسد  ییاسانـش و  تبـسانم  هب  هک  يا  هیناـیب  رد  سیلگنا  تلود  »
هداد یم  رارق  اه  تسیرورت  رگید  رایتخا  رد  ار  مزـال  ياـه  حالـس  دوخ  هناخترافـس  قیرط  زا  ندـنل  رد  قارع  تلود  هک  درک  دـیکأت 

 . (1) .تسا »

شقن ندرک  هتـسجرب  اب  نانبل و  بونج  هب  لیئارـسا  زواجت  ياهدمایپ  هب  هجوت  اب  رابخا و  نیمه  ساسا  رب  زمیات  كرویوین  همانزور ي 
: تشون قارع 

هلیح هب  تسد  تسا  هدرتسگ  دوخ  هک  یماد  زا  ییاهر  يارب  دـنیب  یم  یعطق  ناریا  اب  گنج  رد  ار  دوخ  تسکـش  هک  نیـسح  مادـص  »
دناد یم  نانبل  هب  هلمح  هب  اهنآ  ندرک  راداو  اه و  یلیئارسا  تاساسحا  کیرحت  رد  ار  هشقن  نیرتهب  وا  .دنز  یم  یبیرغ  بیجع و  ياه 

نآ رد  دوخ  يدایا  زا  درک و  رداص  ار  ندنل  رد  لیئارسا  ریبک  ریفس  لتق  روتـسد  وا  .تسا  هدش  قفوم  زین  يدح  ات  دوخ  راک  نیا  رد  و 
دش و دهاوخ  لکـشم  راک  دننک  مادقا  رید  رگا  دنتـسناد  یم  هک  اه  یلیئارـسا  .دـنروآرد  ياپ  زا  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  ات  تساوخ  رهش 

.دندرک هلمح  نانبل  هب  تفای ، دهاوخ  تسد  يرتشیب  تردق  هب  دنک  یم  تیامح  اهنآ  زا  مه  مادص  هک  تافرع  رسای  یتسیرورت  هورگ 
 . (2) .تسا » هداد  رارق  ناریا  اب  گنج  رد  سب  شتآ  ققحت  يارب  يا  هناهب  ار  نآ  نونکا  هدیسر و  دوخ  فده  هتساوخ و  هب  مادص 

نینچمه و  سیلگنا ، تلود  هیناـیب ي  رد  جردـنم  تاـعالطا  ساـسا  رب  قارع ، شقن  نداد  رارق  روـحم  اـب  هـیرظن  نـیا  یلـصا  رـصانع 
قارع يارب  هثداح  نیا  ياهدمایپ 

150 ص :

ذخأم 17. . 470 - 1

ذخأم 17. . 471 - 2
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شهاک يارب  اه  لـیلحت  راـبخا و  هنوگ  نیا  راـشتنا  هک  تفرگ  هدـیدان  ار  عوضوم  نیا  ناوت  یمن  لاـح ، نیع  رد  .تسا  هتفرگ  لـکش 
.تسا هدوب  برع  ناهج  رد  لیئارسا ، زواجت  ياهدمایپ  ریثأت و 

: تسا هدش  هتشون  هجوت و  یگتسویپ  عوضوم  هب  زین  عارشلا  ینانبل  هلجم ي  رد  نیا ، رب  هوالع 

زین رهـشمرخ  دربن  .دـش  یمجاهت  تلاح  هب  یعافد  تلاح  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  لاقتنا  یلـصا  كرحم  نانبل  گنج  هک  ناـنچمه  »
ياقب لیئارسا و  اکیرما و  عفانم  اصخشم  نآ ، يزاسدازآ  رهشمرخ و  هب  ناریا  هلمح  زا  سپ.دوب  نانبل  هب  لیئارـسا  هلمح  یلـصا  هزیگنا 
نانبل هب  مادـص  ياقب  يارب  شالت  دوخ و  عفانم  زا  تظافح  روظنم  هب  اکیرما  یتسدـمه  اب  لیئارـسا  تفرگ و  رارق  هرطاـخم  رد  مادـص 

« .درک هلمح 

: تسا هدمآ  فنژرب  زا  لقن  هب  هلجم  نیا  رد 

 . (1) .داد » تاجن  طوقس  زا  ار  مادص  نانبل ، گنج  »

، ناریا كاخ  زا  ینیشن  بقع  يارب  قارع  یگدامآ  مالعا  نانبل و  بونج  هب  لیئارسا  زواجت  نامز  زا  هتفه  ود  تشذگ  زا  سپ  اجیردت 
هدرک یگدامآ  مالعا  ههبج  ود  رد  گنج  يارب  ناریا  یگدامآ  رب  نیا  زا  شیپ  هک  یمـشاه  ياقآ  .تفرگ  يدیدج  تامیمـصت  ناریا 
دیکأت سپس  ناشیا   (2) .تسا » ناناملسم  كرتشم  شترا  هاپـس و  داحتا  لیئارـسا ، اب  هزرابم  هار  اهنت  : » درک مالعا  ینانخـس  رد  دوب و 

 . (3) .میهد » یم  قارع  اب  گنج  هب  ار  مدقت  تلاصا و  رضاح  لاح  رد  ام  :» درک

تیهام زا  كرد  اب  دـعب ، زور  کی  ماما  .دـش  زاغآ  مادـص ، ینارنخـس  اـب  دادرخ 1361 و  رد 30  قارع (4)  ياهورین  ینیـشن  بقع 
: دندومرف دندرک و  دیکأت  نانبل  زا  اهورین  تشگزاب  ترورض  هب  اکیرما ، قارع و  دیدج  راتفر  عضاوم و 

رد امـش  هک  دیـشاب  نئمطم  دوش ، زوریپ  قارع  رگا  .دننک  درـس  ار  اهنآ  دننک و  فرـصنم  اه  ههبج  زا  ار  ام  ناناوج  دنهاوخ  یم  اهنیا  »
سوحنم بزح  نیا  زا  قارع  روشک  تاجن  نودب  یلو  میهدـب  تاجن  ار  سدـق  میهاوخ  یم  ام  .دـینکب  دـیناوت  یمن  يراک  چـیه  نانبل 

 . (5) .میناوت » یمن 

151 ص :

.1361  / 5 زور 4 /  شرازگ  ص 392 ، ذخأم 16 ، . 472 - 1
.1361  / 3 مود 28 /  هبطخ  ص 285 ، ذخأم 22 ، . 473 - 2

ص 288. نامه ، . 474 - 3
.دوش یم  یسررب  دعب  تاحفص  رد  قارع  ینیشن  بقع  ثحبم  رد  عوضوم  نیا  . 475 - 4

ص 674. ، 1378 بالقنا ، فراعم  تاراشتنا  رتفد  نارحب ، زا  روبع  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  . 476 - 5
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: دندومرف دنداد و  حیضوت  ار  ناریا  يریگ  میمصت  تلع  ماما 

يارب هشقن  میتسه و  التبم  نآ  هب  هچنآ  زا  اـم  لاـفغا  يارب  هئطوت  قارع و  گـنج  هلئـسم  رگا  ناریا  یبـالقنا  تلود  روشحلـس و  تلم  »
 . (1) .درک » یم  لمع  رگید  يا  هنوگ  هب  دوبن ، ههبج  ود  رد  ام  تسکش 

لیئارـسا قارع و  اب  گنج  ههبج ي  ود  ره  رد  ناریا  تسکـش  يانعم  هب  نآ  موادـت  دوب و  تلفغ  یعون  دـش  ماـجنا  هچنآ  ماـما  رظن  زا 
 . (2) ماما ، میمصت  بقاعتم  .دوب 

هک دوزفا  يو   (3) .دنتـشاد » نانبل  رد  گنج  رب  ناریا  ياهزرم  رد  گنج  مدـقت  هب  یـصاخ  هجوت  ماما  : » تشاد راهظا  یمـشاه  ياقآ 
تحت ار  لیئارسا  زواجت  فده  یمـشاه  ياقآ  نینچمه  .دنا  هدرک  حرطم  ار  رظن  نیا  زین  لخاد  رد  مه  برع و  ناهج  رد  ام  ناتـسود 

 . (4) .مینک » یم  لابقتسا  دوجو  همه  اب  ماما  تارکذت  زا  : » درک دیکأت  مالعا و  ناریا  ياه  يزوریپ  نداد  رارق  عاعشلا 

هقطنم رد  نانبل  مدرم  شزومآ  يارب  اهورین  زا  يدادـعت  ناشیا  تقفاوم  اب  اـما  دنتـشگزاب  روشک  هب  یمازعا  ياـهورین  ماـما  روتـسد  هب 
دندرک و یهدنامزاس  هللا  بزح  ناونع  تحت  ار  نانبل  نایعیـش  دنداد و  لیکـشت  زواجتم  ربارب  رد  تمواقم  ياه  هتـسه  دندنام و  یقاب 

.دندرک دراو  لیئارسا  رب  ار  یماظن  یـسایس -  تسکـش  نیرت  هتـسجرب  نیرتمهم و  دنداد و  شرتسگ  ار  لیئارـسا  شترا  هیلع  تالمح 
ریثأت داد ، نایاپ  یپرد  یپ  ياه  تسکـش  لیلد  هب  لیئارـسا ، ربارب  رد  بارعا  ریقحت  هب  هکنیا  رب  هوالع  کیژتارتسا  مهم و  دادـخر  نیا 
میژر تیدوجوم  رد  ار  تارطاـخم  نیرتشیب  نونکا  مه  تشاد و  یـصقالادجسم  هضاـفتنا  يریگ  لکـش  نیطـسلف و  مدرم  رب  یعیـسو 

.تسا هدروآ  دوجو  هب  لیئارسا 

152 ص :

.1361  / 4  / 6 ینیمخ ، ماما  مایپ  ص 217 ، دلج 16 ، رون ، هفیحص  . 477 - 1
هس نارس  هسلج  رد  هدزباتش و  شنکاو  کی  رد  نانبل  هب  ورین  مازعا  يارب  يریگ  میمصت  لصا  دوجوم  نئارق  دهاوش و  هب  انب  . 478 - 2

دوخ تارطاخ  باتک  رد  یمـشاه  ياقآ  هک  نانچ  .دنتـشادن  یعالطا  يریگ  میمـصت  نیا  زا  ماما  دسر  یم  رظن  هب  تفرگ و  ماجنا  هوق 
5 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي   ) تسا هدرک  تروشم  نانبل  ياه  يریگرد  هرابرد  ماما  اب  تاقالم  رد  دادرخ  زور 18  رد  هک  هتشون 

.دش هیروس  مزاع  دادرخ  زور 17  تئیه  ماجنا و  دادرخ  رد 16  يریگ  میمصت  هکنآ  لاح  ص 8 ) ، 1380  / 3 / 
ص 299 و 300. ذخأم 22 ، . 479 - 3

ص 300. ذخأم 22 ، . 480 - 4
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یلاغشا قطانم  زا  قارع  ياهورین  ینیشن  بقع 

هراشا

، نانبل هب  لیئارسا  زواجت  هب  هجوت  اب  گنج و  ندرک  فقوتم  يارب  یمالسا  سنارفنک  نامزاس  حلص  هتیمک ي  تساوخرد  هب  خساپ  رد 
بقع هب  هسلج  نیا  رد  .دش  لیکشت  نیـسح  مادص  تسایر  هب  قارع  بالقنا  یهدنامرف  ياروش  هسلج ي  دادرخ 1361  خیرات 19  رد 

هدنیامن زور ، نیمه  رد  .دندرک  مالعا  دادرخ  خیرات 20  رد  يا  هیمالعا  رودص  اب  ار  نآ  دش و  هتفرگ  میمـصت  ناریا  كاخ  زا  ینیـشن 
ناکم هرابرد ي  هیمالعا  نیا  رد  .درک  لاسرا  للم  نامزاس  لک  ریبد  يارب  ار  قارع  تلود  هیمـالعا ي  نتم  لـلم  ناـمزاس  رد  قارع  ي 

: تسا هدمآ  نآ  نامز  ینیشن و  بقع 

راموس نارهم ، نیریش ، رصق  هلمج  زا  ناریا ، یضارا  اهرهش و  هیلک ي  زا  دوخ  ياهورین  يروف  ینیـشن  بقع  يارب  ار  قارع  یگدامآ  »
 . (1) .دیسر » دهاوخ  مامتا  هب  هتفه  ود  تدم  رد  ینیشن  بقع  .دراد  یم  مالعا  یللملا  نیب  ياهزرم  ات  يورسخ  و 

یلح هار  هب  ناریا  اب  امیقتـسم  فالتخا  دروم  لـئاسم  هراـبرد ي  دـنناوتن  دوجوم  ياـهداهن  رگا  دـش  دـیکأت  هیمـالعا  نیا  رد  نینچمه 
، دـننک رداص  تینما  ياروش  ای  دـهعتمریغ  شبنج  ای  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  هک  ار  يرواد  يأر  ره  تسا  رـضاح  قارع  دنـسرب ،

: تسا هدمآ  قارع  میمصت  تلع  هرابرد ي  هیمالعا  نیا  رد  .دریذپب 

رد دیاب  اه  شـشوک  هیلک  هک  تسا  قیمع  كرد  نیا  زا  یـشان  یماظن ، تایلمع  هیلک ي  نتخاس  فقوتم  يارب  قارع  يریگ  میمـصت  »
 . (2) .دوش » تیاده  نمشد  تسینویهص  اب  ییورایور  تهج 

بقع يارب  ار  قارع  یگدامآ  مـالعا  یمـشاه  ياـقآ  .دـش  لیکـشت  عاـفد  یلاـع  ياروش  هسلج ي  قارع ، میمـصت  نیا  هب  شنکاو  رد 
یم رکذ  تسا -  هداد  عالطا  ناشیا  هب  ار  عوضوم  ینفلت  سامت  رد  بش  همین  هک  شترا -  ینیمز  يورین  هدنامرف ي  زا  لقن  هب  ینیـشن 
ءزج مه  نیمه  تسا و  ناـنبل  هب  لیئارـسا  زواـجت  زا  يرادرب  هرهب  مادـص و  تاـجن  يارب  يا  هلیح  نـیا  ـالامتحا  : » دـسیون یم  دـنک و 

، يوـسوم سدـنهم  هک  ناـنچ  تشاد ؛ جاور  قارع  ریخا  میمـصت  تیهاـم  زا  یتـشادرب  نـینچ   (3) .تسا » لیئارـسا  اکیرما و  فادـها 
: درک مالعا  قارع  دیدج  مادقا  هب  شنکاو  رد  زین  تقو ، ریزو  تسخن 

153 ص :

ص تسوداسراپ ، رهچونم  قارع ، ناریا و  گنج  رد  للم  نامزاس  شقن  باتک  زا  لقن  هب  یبهذـم » یلم -   » یتنرتنیا تیاـس  . 481 - 1
.318

.نامه . 482 - 2
.1361  / 3 شرازگ 20 /  ، 1380  / 3  / 6 ذخأم 19 ، . 483 - 3
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هب لسوت  هلمج  زا  یسایس  قیرط  زا  نانبل  هب  لیئارسا  هلمح ي  رطاخ  هب  هدمآ  تسد  هب  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  ات  تسا  شالت  رد  قارع  »
رب نامقوقح  قاقحا  يارب  هک  ار  يدوخ  ياهورین  ییاهن  تابرـض  ولج  یفطاع  لئاسم  یتح  یللملا و  نیب  ياه  نامزاس  اه و  تردقربا 

(1) .دزیرگب » شیوخ  زواجت  بقاوع  زا  دهد و  رارق  یشومارف  قاحم  رد  ار  زواجتم  نییعت  هلئسم  .دریگب و  درک ، میهاوخ  دراو  نمشد 
.

رد هک  عافد ، یلاع  ياروش  هسلج ي  رد  اذـل  دـش ؛ فداصم  هیروس  هب  ناریا  یمازعا  تئیه  تشگزاب  اب  قارع  دـیدج  میمـصت  مـالعا 
: دیوگ یم  هسلج  نیا  هرابرد ي  یمازعا ، تئیه  ءاضعا  زا  یکی  دیشر ، رادرس  .دش  ثحب  زین  عوضوم  نیا  دوب (2)  ماما  رتفد 

.دوب رارقرب  مه  عافد  یلاع  ياروش  هسلج ي  هک  دسر  یم  مرظن  هب  میتفر ، ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  امیقتـسم  نانبل ، زا  تشگزاب  رد  »
هـسلج ماما  ترـضح  قاتا  رد  هک  دوبن  رارق  دوب و  برغم  لـیاوا  دنتـشاد ، روضح  مه  یمـشاه  ياـقآ  يا و  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح 

.دندروآ ياج  هب  تعامج  هب  ار  زامن  قوش  اب  مه  نارگید  دـنوش ، یم  هدامآ  زامن  يارب  دـنراد  ماما  ترـضح  میدـید  هک  دوش  عورش 
مین کی  رد  ام  عمج  .مینک » ثحب  اج  نیمه  : » دنتفگ هتشگرب و  عمج  فرط  هب  هداجـس  نامه  يور  ماما  ترـضح  زامن ، مامتا  زا  دعب 

 . (3) .دش » هداد  رفس  زا  یلصفم  شرازگ  یتیالو  ياقآ  ییاضر و  ردارب  طسوت  میدز و  هقلح  ماما  ترضح  درگ  رب  هریاد 

هجیتن سپـس  دـنداد و  حیـضوت  یلاثم  رکذ  اب  ار  دوخ  تاـیرظن  موش و  یمن  ییارجا  لـئاسم  زیر  دراو  هک  دـندرک  دـیکأت  ماـما  سپس 
: دندرک يریگ 

.شهار زا  اما  تسرد  ندرک  کمک  .دیشاب  هتشادن  هبقع  ینابیتشپ و  هدش و  اهر  نانبل  رد  نامسآ  نیمز و  نیب  امش  هک  دشابن  روطنیا  »
طابترا لکشم  دیتسین و  لصو  نانبل  هب  ییایفارغج  ظاحل  هب  هک  امـش  .دینک  روبع  روشک  راهچ  هس ، زا  دیاب  هک  تسا  ینیمز  امـش  هار 

 . (4) .دوب » دیهاوخ  راتفرگ  ینابیتشپ  موادت  رد  اریز  دشاب ؛ یمن  یناسآ  راک  دیگنجب ، دیهاوخب  رگا  .دیراد  ینیمز 

هب لیئارـسا  زواجت  تیهام  زا  رثأتم  رتشیب  دش ، مالعا  یمومع  ینارنخـس  رد  دعب  زور  هک 10  نانبل  زا  اهورین  تشگزاب  يارب  ماـما  رظن 
اب تیعضو  نیا  ندوب  نامزمه  نآ  زا  رتمهم  دوجوم و  تیعضو  زا  یمازعا  تئیه  شرازگ  نانبل و  بونج 

154 ص :

.1361  / 4 شرازگ 20 /  ص 204 ، ذخأم 16 ، . 484 - 1
ذخأم 43. . 485 - 2

.دیشر یلعمالغ  شرازگ ، همیمض  ، 1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 109 ، ذخأم 16 ، . 486 - 3
.نامه . 487 - 4
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یمن یبایزرا  تبثم  نانبل  رد  ار  ناریا  ياـهورین  روضح  بناوج  ماـمت  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ماـما  .دوب  قارع  دـیدج  تامادـقا  میمـصت و 
.دندرک

شرازگ رد  یمشاه  ياقآ  .تفرگ  رارق  ثحب  دروم  گنج  همادا  اددجم  زین  هسلج  نیا  رد  دادرخ  مشـش  موس و  هسلج ي  همادا ي  رد 
: دنک یم  هراشا  نایماظن  رظن  ساسا  رب  ماما  يریگ  میمصت  هب  دهد  یم  حیضوت  ار  ماما  رظن  یگناگود  هکنیا  نمض  هسلج  نیا 

دوش ثحب  يا  هنوگ  هب  یتح  دـنهد  یمن  هزاجا  دـنا و  عطاق  گنج  همادا ي  دروم  رد  ماما  ...میتفرگ  میمـصت  گنج  لئاسم  هب  عجار  »
ار ناشدوخ  یگمه  هک  دننک  یم  مالعا  يا  هنوگ  هب  ار  گنج  فادـها  دـنک و  زورب  اهورین  هعماج و  رد  يدـیدرت  نیرت  کچوک  هک 
، ماما تمدـخ  مه  رـصع  هسلج ي  رد  .دنتـشادن  مه  قارع  كاـخ  هب  دورو  يارب  یقفاوت  انمـض  دـننک و  هداـمآ  ینـالوط  تدـم  يارب 

قارع كاخ  هب  دورو  عنم  اب  گنج  همادا ي  هک  دـندرک  تباث  هناسانـشراک  دـندرک و  ثحب  ماما  اب  اـم  روضح  اـب  یماـظن  ناهدـنامرف 
دورو ای  دوش ، یمن  دراو  وا  كاخ  هب  ام  ماظن  هک  دوشب  نئمطم  رگا  تسا و  ام  كاخ  زا  يدایز  ياـهاج  رد  نمـشد  .تسین  راـگزاس 

ام كاخ  رد  درک  ادـیپ  یگدامآ  تقو  ره  تفر و  دـهاوخ  نوریب  ساسح  طاقن  زا  هن  داد و  دـهاوخ  زاـیتما  هن  تشاد ، دـهاوخ  یئزج 
بیسآ دنا و  مک  ای  دنتسین  مدرم  هک  ییاهاج  رد  قارع  كاخ  هب  دورو  اب  هک  دندرک  عناق  ار  ماما  لالدتسا  نیا  اب  دنک و  یم  يورـشیپ 

 . (1) .دننک » تقفاوم  دننیب ؛ یمن 

یمادقا هنوگ  چیه  دادرخ  خیرات 30  رد  مادص  ینارنخـس  ات  یلو  دش  مالعا  دادرخ  خیرات 20  رد  قارع  دیدج  میمـصت  هک  یلاح  رد 
مادص ینارنخس  یلو  دوب  میمصت  نیا  مالعا  يانعم  هب  اهنت  هیمالعا  رودص  عقاو ، رد  .تفرگن  تروص  قارع  شترا  ینیشن  بقع  يارب 
تلع تیهام و  گنج ، هتشذگ ي  دنور  هک  دوب  یماظن  یـسایس -  يا  هینایب  عقاو  رد  مادص  ینارنخـس  .دوب  نآ  يارجا  زاغآ  هطقن ي 

.دوب هدنیآ  هب  یتاراشا  درک و  یم  حیرشت  ار  قارع  يریگ  میمصت 

: تفگ درک و  رکذ  یعافد  گنج  زا  ار  قارع  فده  دش ، شخپ  میقتسم  ریهامجلا  توص  ویدار  زا  هک  دوخ ، ینارنخس  رد  مادص 

155 ص :

.نامه . 488 - 1
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 . (1) .تسا » دیدج  عون  زا  یعافد  گنج  اما  تسا  یعافد  گنج  میدش  نآ  هب  دورو  زا  ریزگان  هک  یگنج  میتفگ  زاغآ  نامه  زا  ام  »

اذل دنک ، نایب  ار  نآ  لاغشا  ناریا و  كاخ  رد  يورشیپ  تلع  دراد  رظن  رد  دیدج (2)  عون  زا  یعافد  گنج  حیضوت  اب  مادص  عقاو  رد 
: دیوگ یم 

شیوخ ياهرهش  یعافد  ششوپ  بیترت  نیدب  میدرک و  لابند  ناریا  نیمزرس  لخاد  ات  ار  اهنآ  میدنار و  بقع  هب  ار  نمشد  ياهورین  »
 . (3) .میدرک » ظفح  نمشد  دنزگ  زا  ار 

دیوگ یم  درکن ، لاغشا  ار  ناریا  ياهرهـش  زا  یخرب  قارع  نامز  نآ  رد  ارچ  دندرک  یم  لاؤس  هک  یناسک  هب  خساپ  رد  نینچمه  يو 
اب ات  میدوب  هدامآ  میدـش و  ناریا  كاـخ  دراو  يزرم (4)  ياهرهـش  ظفح  رطاخ  هب  طقف  هکلب  دوبن  ناریا  ياهرهـش  لاغـشا  ام  فده 

لصف لح و  گنج (5)  ياه  ههبج  رد  دـیاب  گنج  دـنتفگ  یم  اهنآ  یلو  مینک  ینیـشن  بقع  قطاـنم  نیا  زا  قارع  قوقح  هب  فارتعا 
 . .دوش (6)

، یماظن ياه  تسکش  يانعم  اساسا  تسا و  هدش  زوریپ  ای  هدروخ  تسکش  قارع  ایآ  هکنیا  هرابرد ي  الاب ، تاحیـضوت  زا  سپ  مادص 
هب ناریا  تسا و  بارعا  یقرش  ههبج ي  مکحتسم  ژد  قارع  تسا  دقتعم  مادص  .دهد  یم  یمهم  تاحیضوت  تسیچ ؟ ینیـشن  بقع  و 

مـسیا و ینیمخ  یکیراـت  تـملظ و  دــش  یمن  هـفخ  هـفطن  رد  ناریا  هئطوـت  رگا  نیارباـنب ، .تسا (7)  هدوـب  ژد  نـیا  نتـسکش  لاـبند 
رد .دمآ  یمرد  مسینویهص  سراف و  ناطلس  راب  ریز  برع  نیمزرس  لک  تفرگ و  یمارف  ار  یبرع  قرش  ياهروشک  یمامت  مسینویهص 

قارع مدرم  هب  باطخ  اجنیا  رد  دنک  یم  مالعا  یعافد  ار  گنج  تیهام  مادص  نیا  زا  شیپ  هک  یلاح 

156 ص :

ریهامجلا توص  ویدار  ص 2 ، ، 1361  / 3  / 31 هرامش 93 ، هژیو ،» ياه  شرازگ  هیرشن  ، » یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  . 489 - 1
.1361  / 3 یمالسا 30 /  يروهمج  يرازگربخ  ، 19 تعاس 30 / 

.دوب هدیدن  ار  نآ  اقباس  یتلم  چـیه  هک  میدـش  هجاوم  یعـضو  اب  ام  : » دـیوگ یم  دوخ  نانخـس  زا  يرگید  ياج  رد  مادـص  . 490 - 2
چیه نودـب  نیمزرـس  نیا  زا  ینیـشن  بقع  هداـمآ  نمـض  رد  دوب و  هدـش  رگید  تلود  نیمزرـس  لـخاد  شیوخ  زا  عاـفد  يارب  یتلود 

31 هرامش 93 ، هژیو ، هیرشن  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  « ) .دوب شیوخ  قوقح  تیمکاح و  هب  فارتعا  طقف  ام  طرش  .دوب  یطرش 
(. 1361  / 3  / 30 ، 19  / 30 تعاس ریهامجلا  توص  ویدار  زا  لقن  هب  ص 3 و 4 ، ، 1361  / 3 / 

ص 3. نامه ، . 491 - 3
.نامه . 492 - 4

گنج مامتا  رب  دـیکأت  اـب  اـهنت  دـیدج و  داهنـشیپ  نودـب  حلـص  ياـه  تئیه  هکنآ  زا  سپ  لاس 1360 ، رد  ییاـجر  دیهـش  . 493 - 5
گنج تشونرس  ام  دننکن ، رفس  ناریا  هب  دنرادن  يدیدج  داهنـشیپ  اه  تئیه  رگا  درک  مالعا  دندمآ  یم  ناریا  هب  سب  شتآ  يرارقرب 

.درک میهاوخ  صخشم  گنج  ياه  ههبج  رد  ار 
ص 3 و 4. نامه ، . 494 - 6
ص 2 و 3. نامه ، . 495 - 7

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 673 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_156_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_156_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_156_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_156_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_156_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_156_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_156_7
http://www.ghaemiyeh.com


: دنک یم  هفاضا  مادص   (1) .دوب » تما  يارب  زا  یگنج  هکلب  دوبن  یلم  امش  گنج  :» دیوگ یم 

غوـی ریز  زا  ییاـهر  يارب  قارع  تلم  هک  تسا  لالقتـسا  يدازآ و  يارب  تازراـبم  دادـتما  هدوـب و  یموـق  اـنعم  ماـمت  هب  گـنج  نیا  »
 . (2) .تسا » هداد  ماجنا  رامعتسا ،

تما نمشد  رگا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  روشک  نیا  یعامتجا  یسایس -  عاضوا  نانبل و  بونج  هب  لیئارسا  زواجت  هب  سپس  يو 
هلباقم هب  تردـق  اـب  هناـهاگآ و  تسخن  زور  ناـمه  زا  قارع  رگا  تسا و  اـم  يور  شیپ  رد  دـنمدرد  ناـنبل  هبرجت ي  دـش ؛ یم  قفوم 

 . (3) .داد » یم  ینابرق  نانبل  ربارب  هد  تساخ  یمنرب 

دـندرک و هعیاـش  ناریا  یماـح  ياـهروشک  تسا  دـقتعم  يو  .دـنک  یم  یباـیزرا  ار  گـنج  جـیاتن  تاحیـضوت  نیا  ساـسا  رب  مادـص 
ناریا و تلم  هـیحور ي  فیعـضت  راـک  نـیا  زا  ناشفدـه  دـندرک و  شخپ  قارع  تسکـش  ناریا و  يزوریپ  رب  ینبم  غورد  یتاـعالطا 

ياه نیمزرـس  رد  تساوخ  یم  قارع  دـننک  یم  رکف  دـنیوگ  یم  ار  نانخـس  نیا  هک  یناـسک  : » دـیوگ یم  يو  .تسا  قارع  تسکش 
تـسکش قارع و  يزوریپ  تابثا  رد  مادص   (4) .تسا » هدـنام  ماکان  رما  نیا  رد  قارع  نونکا  مه  دـهد و  هعـسوت  ار  دوخ  ذوفن  ناریا 

نازیم هب  دـیاب  اهنیا  : » دـیوگ یم  دنتـسناد  یم  دایز  رهـشمرخ  رد  صوصخب  ار  قارع  يارـسا  دادـعت  هک  یناـسک  رظن  یفن  رد  ناریا و 
هدـش دراو  ناریا  رب  هک  یتاراسخ  تاـفلت و   (5) دـنرگنب ، رگید  ياه  گنج  گـنج و  نیا  رد  صوصخب  اـه  یناریا  تفگنه  تاـفلت 
مدرم هب  باطخ  یلاغـشا  قطانم  تعـسو  دروم  رد  سپـس  يو   (6) .دـننک » دروآرب  ار  نآ  نازیم  دـنناوت  یمن  ناسانـشراک  یتح  تسا 

امـش ریلد  شترا  نونکا  مه  دـیدومن و  تیبثت  اـهنآ  كاـخ  زا  عبرم  رتمولیک  رازه  زا 20  شیب  هب  ار  دوـخ  لرتـنک  : » دـیوگ یم  قارع 
ار اهنآ  كاخ  زا  زین  یگرزب  تحاسم  يورسخ و  نارهم و  راموس و  نیریش و  رصق  ریظن  دراد  تسد  رد  ار  ناریا  رهـش  راهچ  نانچمه 

 . (7) .دراد » تسد  رد 

لاغشا اه  یقارع  هک  ار  ییاه  نیمزرس  هتسناوتن  نونکات  هام  یط 21  ناریا  دیوگ  یم  دنک و  یم  هراشا  یلاغشا  قطانم  تحاسم  هب  يو 
 . .دریگ (8) سپزاب  دنا ، هدرک 

گنج نیا  رد  تسناوت  قارع  : » دریگ یم  هجیتن  تاحیضوت  نیا  زا  سپ  مادص 

157 ص :

ص 10. نامه ، . 496 - 1
.نامه . 497 - 2

ص 9 و 10. نامه ، . 498 - 3
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قارع هک  دنریگب  هجیتن  نینچ  دنناوت  یم  یماظن  روما  ناسانـشراک  عمج   » (1) و .دروآ » تسد  هب  ار  دوخ  قوقح  تیمکاـح و  تینما ،
اب تبثم  راتفر  گنج و  هب  نداد  نایاپ  يارب  قارع  ياه  شالت  هب  ینارنخـس  نیا  رد  مادـص   (2) .تسا » تسا  هدـش  زوریپ  دربن  نیا  رد 
یم هراشا  دراوم (3)  ریاس  للم و  نامزاس  لک  ریبد  هدـنیامن ي  اهدـهعتمریغ و  یمالـسا ، سنارفنک  نامزاس  حلـص  هتیمک ي  تیلاـعف 

: دیوگ یم  دنک و  یم  یتفگش  راهظا  تسایس  گنج و  دروم  رد  اه  تردقربا  شنکاو  زا  دنک و 

یـشالت هنوگ  چـیه  هکنیا  نودـب  دـندوب  قارع  ناریا و  نایم  گنج  رگ  هراـظن  اـهنت  تردـقربا  هک  تسا  نیا  رتزیگنا  تفگـش  زیچ  «و 
.دنا هدرک  لصف  لح و  ار  ناهج  ياهروشک  یماظن  ياه  شکمـشک  هشیمه  تردقربا  ود  نیا  هک  یلاح  رد  دـنیامن ، نآ  نایاپ  تهج 
نیب عفاـنم  هک  تسا  هدـش  عقاو  ناـهج  قطاـنم  نیرت  كاـنرطخ  نیرت و  ساـسح  زا  یکی  رد  گـنج  نیا  میناد  یم  هک  يروط  ناـمه 

ود دودح  هک  یگنج  تسا  هدیدن  دوخ  هب  ار  هنحـص  نیا  ریظن  تقو  چیه  لاح  هب  ات  رـصاعم  ناهج  .دهد  یم  ياج  دوخ  رد  ار  یللملا 
 . (4) .دراد » لوذبم  يدج  یعس  نآ  همتاخ  يارب  یسک  هکنیا  نودب  دراد  همادا  لاس 

بقع تسکش و  هیجوت  يارب  مادص  عقاو ، رد  .تساهتردقربا  تسایس  هب  هراشا  نیمه  دراد  يرتشیب  تیمها  هچنآ  مادص  تاراهظا  رد 
تـسایس تیهام  هب  تسا  يا  هراشا  هیالگ و  دـیوگ  یم  اـه  تردـقربا  تسایـس  هراـبرد ي  هچنآ  یلو  تسا  هداد  یتاحیـضوت  ینیـشن 

يوروش و اپورا و  اکیرما و  تیامح  زایتما  عقاوب  گنج ، عورـش  هرابرد ي  تاهیجوت  زا  ادـج  مادـص  .گنج  هب  تبـسن  اه  تردـقربا 
زین هقطنم  نیا  رب  گنج  ریثأت  سراف و  جـیلخ  هقطنم ي  هرابرد ي  دوب و  هاـگآ  ـالماک  عوضوم  نیا  هب  تشاد و  ار  هقطنم  ياـهروشک 
یم رظن  هب  .تسا  تفگـش  مادـص  رظن  زا  اهنآ ، رگ  هراظن  راتفر  گنج و  همادااب ي  اه  تردـقربا  تقفاوم  نیارباـنب ، .تشاد  یهاـگآ 

بالقنا عوقو  زا  لصاح  يژرنا  مادهنا  شفده  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  یـشیاسرف  گنج  رب  قفاوت  یعون  هک  دوب  هدرب  یپ  قارع  دسر 
.تسا هدوب  هقطنم  رد  دوخ  تردق  هعسوت  يارب  قارع  يدنمناوت  تردق و  ناریا و  رد  یمالسا 

دربن هام  رد 21  هک  دنک  یم  دیکأت  اددجم  دوخ  ینارنخس  نایاپ  رد  مادص 

158 ص :
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، ور نیا  زا  .دوب  یگنج  نیشام  مادهنا  هکلب  دوبن  نیمزرس  ظفح  ام  فده  ناریا ، كاخ  لخاد  رد  قارع  زا  عافد  يارب  حلسم  ياهورین 
درک هراشا  عوضوم  نیا  هب  يو  .میدرک (1)  ینیشن  بقع  اه  ینابرق  زا  نتـساک  روظنم  هب  رگید  هقطنم  رد  ای  هقطنم  نیا  رد  یتفاسم  زا 

هناهب ي دوش و  هتفرگ  نمـشد  زا  تصرف  هلیـسو  نیدب  ات  میریگب  ار  یتامیمـصت  دـیاب  یم  مینک  یم  تیلوئـسم  ساسحا   » ام نوچ  هک 
هرابرد دنک (2) و  یم  رکذ  دوب  گنج  مرگرس  قارع  هکنیا  لیلد  هب  نانبل  هب  ار  لیئارـسا  زواجت  يو  .میربب » نیب  زا  ار  گنج  همادا ي 

: دیوگ یم  قارع  میمصت  ي 

، تسا لیذ  ياه  نیمضت  رب  ینتبم  تسخن  هجرد ي  رد  هنالوئسم  میمصت  نیا  »

.دهدب همادا  گنج  هب  ات  هدز  گنچ  نارهت  زومرم  میژر  هک  ییاه  هناهب  مظعا  شخب  ندرک  یثنخ  - 1

المرب ناـهج  یموـمع  راـکفا  ربارب  رد  ار  وا  یقیقح  دـصاقم  یـضعب  اـم  اـت  هداد  رارق  ساـسح  شیاـمزآ  ربارب  رد  ار  نارهت  مـیژر  - 2
« .مینادرگ

 . (3) .دراد » دانتسا  نآ  رب  ام  میمصت  نیا  هک  ییاه  هیجوت  دوب  نیا 

ربارب 20  1982 نئوژ /   / 10  ) بالقنا یهدنامرف  ياروش  هینایب ي  لابق  رد  ناریا  عضوم  دنچ  ره  دوزفا  دوخ  نانخـس  نایاپ  رد  مادص 
زا ار  دوخ  ياهورین  دشاب و  دنبیاپ  هینایب  نیا  نومضم  هب  تفرگ  میمصت  یهدنامرف  ياروش  دوب ، یفنم  هنالوئـسمریغ و  دادرخ 1361 )

.دناسر میهاوخ  نایاپ  هب  ار  راک  نیا  ام  .دراداو و  ینیـشن  بقع  هب  هدـنیآ  زور  رثکادح 10  ات  زورما  زا  ناریا  ياه  نیمزرـس  اهرهش و 
 . (4)

یگدامآ هلمج  زا  یطایتحا  ریبادـت  ات  داد  نامرف  اهورین  هب  زین  مادـص  دـش و  زاـغآ  دادرخ  خیرات 30  زا  قارع  ياهورین  ینیـشن  بقع 
ياهورین ینیشن  بقع  همتاخ ي  اب  .دننک (5)  تیاعر  ار  زاین  تروص  رد  هدش » هیهت  لبق  زا  ياه  حرط  يارجا   » و تالمح » عفد   » يارب

دادرخ  20  ) نئوژ 1982 مهد  خروم  میمصت  ربانب  ار  ینیشن  بقع  مامتا  يا  هینایب  رودص  اب  قارع  حلسم  ياهورین  لک  هدنامرف  قارع ،
رد قارع  مـئاد  هدـنیامن ي  .درک (6)  مـالعا  زور  تدـم 10  هب  ( 1361  / 3  / 30  ) نئوژ 1982 متـسیب  رد  مادـص  نانخـس  و  ( 1361

سب شتآ  مالعا  قارع و  یهدنامرف  ياروش  میمصت  هب  للم  نامزاس  لک  ریبد  هب  باطخ  يا  همان  رد  زین  للم  نامزاس 

159 ص :

ص 12 و 13. نامه ، . 508 - 1
ص 11. نامه ، . 509 - 2
ص 12. نامه ، . 510 - 3
ص 11. نامه ، . 511 - 4

.1361  / 4 شرازگ 6 /  ص 81 ، ذخأم 16 ، . 512 - 5

.1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 99 ، ذخأم 16 ، . 513 - 6
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: تشون درک و  هراشا  ینیشن  بقع  ماجنا  يارب  هفرط  کی 

 . (1) .تسا » هدش  لیمکت  یللملا  نیب  هدش  هتخانش  ياهزرم  هب  قارع  ياهورین  ینیشن  بقع  تایلمع  نونکا  »

دـیمان و ناریا  یعقاو  تیهام  ندـش  نشور  يارب  تخـس  یـشیامزآ  ار  روشک  نیا  ینیـشن  بقع  قارع ، پاچ  هیروهمجلا ، همانزور ي 
رد يدامح  نودعس  .دش (2)  دنهاوخ  جیـسب  تفای و  دهاوخ  شیازفا  قارع  تلم  هدارا ي  تردق و  ناریا  تفلاخم  اب  درک  ینیب  شیپ 

مالعا قارع  ياهورین  ینیشن  بقع  هب  هجوت  اب  دادغب  رد  اهدهعتمریغ  سنارفنک  يرازگرب  ياه  هنیمز  نتخاس  مهارف  يارب  دنه  هب  رفس 
تالوحت هب  میات  هلجم ي  راگنربخ  اـب  يا  هبحاـصم  رد  زین  مادـص  .دشاب (3)  سب  شتآ  مالعا  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  يدـعب  مادـقا  درک 

: تفگ درک و  هجوت  ناریا  ياه  هنیزگ  دروم  رد  دیدج 

: دراد ور  شیپ  رد  هار  ود  ناریا  میژر  ینونک ، تیعضو  رد  »

.دهدب همادا  هناخپوت  شتآ  لدابت  هب  هتشاد و  هگن  یلعف  عضاوم  نامه  رد  ار  دوخ  ياهورین  هکنیا  لوا ،

یمیژر تسناوت  دهاوخن  دروخ و  دهاوخ  تسکـش  دنک  هلمح  قارع  هب  ناریا  هچنانچ  .دیآرب  ام  كاخ  هب  ذوفن  ددـصرد  هکنیا  مود ،
 . (4) .دریذپب » ار  قارع  اب  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  دش  دهاوخ  روبجم  دیامن و  لیمحت  قارع  هب  .دشاب  نارهت  رکون  هک  ار 

هصرع ي ود  رد  لـمع  راـکتبا  يریگ  تسد  هب  يارب  ار  ناریا  كاـخ  زا  ینیـشن  بقع  یتاـغیلبت  یـسایس -  يرونام (5)  اب  اـه  یقارع 
يورـشیپ ندرک  دودـحم  هب  یبلط ، حلـص  ياعدا  ینیـشن و  بقع  اـب  قارع  یـسایس ، هصرع ي  رد  دـندرک ؛ لاـبند  یماـظن  یـسایس و 

شیازفا ار  ناریا  هب  راشف  قارع و  زا  یللملا  نیب  تیامح  ناـکما  مادـقا ، نیا  اـب  تشاد و  رظن  قارع  كاـخ  لـخاد  رد  ناریا  ياـهورین 
اب قارع  یماظن ، هصرع ي  رد  .داد 

160 ص :

.للم نامزاس  رد  قارع  مئاد  هدنیامن  یلعلارمع  حلاص  ، 1361  / 4 شرازگ 11 /  ص 128 ، ذخأم 16 ، . 514 - 1
.1361  / 4 شرازگ 2 /  ص 50 ، ذخأم 16 ، . 515 - 2

.1361  / 4 شرازگ 13 /  ص 142 ، ذخأم 16 ، . 516 - 3
.1361  / 4 شرازگ 19 /  ص 193 و 194 ، ذخأم 16 ، . 517 - 4

زامن رد  یمشاه  ياقآ  .دیمان  رونام  کی  ار  ناریا  كاخ  زا  قارع  ینیشن  بقع  ینانخـس  رد  مادص  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  . 518 - 5
غیلبت ردقچ  هلئـسم  نیا  يور  میتفر و  نوریب  ناریا  زا  رونام »  » کی اب  ام  هک  دوب  هتفگ  مادـص  : » تفگ هراب  نیا  رد  ینانخـس  رد  هعمج 
کی مادص  یلو  تسین  بلط  حلـص  ناریا  .دنک  یم  تفلاخم  ناریا  یلو  هداد  ماجنا  یتبثم  لمع  مادص  دـنتفگ  اهراب  اهراب و  .دـندرک 

نامزاس يراکمه  اب  یمالسا  فراعم  رشن  رتفد  موس ، دلج  لاس 1361 ، هعمج  زامن  ياه  هبطخ  !« ) تشادرب حلص  هار  رد  یساسا  مدق 
(. 61  / 7 مود 16 /  هبطخ  ص 98 ، راهب 1376 ، یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم 
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.تفای یگدامآ  قارع  كاخ  لخاد  هب  ذوفن  ناریا و  یلامتحا  مجاهت  اب  هلباقم  يارب  ساسح  قطانم  رد  اوق  زکرمت 

قطانم رد  یقارع  ياهورین  رارقتـسا  هدننک ي  نایب  نئارق  دهاوش و  یلو  دوب  ناریا  كاخ  زا  ینیـشن  بقع  یعدـم  قارع  هک  یلاح  رد 
نینچمه .دوب  مالیا ) رد   ) هکف هدیمـس ، هزیگنا ، چـیپ  توبر ، يواو ، تایب ، يزرم  ياـه  هاگـساپ  کـیژتارتسا و  تاـعافترا  رد  یناـیم 

قارع یمـسر  تاماقم  تاراهظا  .دنتـشاد (1)  رایتخا  رد  ار  نایـسوم )  ) تایب هقطنم ي  تفن  هاـچ  هقلح ي  زا 18  هقلح  اه 14  یقارع 
: دیوگ یم  ینالیگلا ، رفظ  دمحا  ناتسکاپ ، رد  قارع  ریفـس  .دراد  روضح  یلاغـشا  قطانم  زا  یـشخب  رد  نانچمه  قارع  داد  یم  ناشن 
، مادص لوا  نواعم   (2) .دنا » هتشادن  اهنآ  ظفح  رطاخ  هب  ار  تارفن  نداد  تسد  زا  شزرا  هک  دنا  هدرک  كرت  ار  یقطانم  ام  ياهورین  »

: دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  یعیبط  زرم  دیدج  موهفم  هب  ناضمر ، نیسای  هط 

دنهاوخ ینیشن  بقع  دناد  یم  دوخ  یعیبط  زرم  ار  اهنآ  قارع  هک  یقطانم  هب  اهنت  دنتـسه  ناریا  كاخ  لخاد  رد  هک  یقارع  ياهورین  »
 . (3) .درک »

دنا و هتفرن  نوریب  قطانم  مامت  زا  یقارع  ياهورین  درک  حیرصت  یتاعوبطم  یـسنارفنک  رد  زین  قارع ، ریزو  تسخن  نواعم  زیزع ، قراط 
: درک مالعا  يو  .دنا  هدنام  یقاب  ناریا  كاخ  زا  ییاه  شخب  رد 

 . (4) .دنراد » تسد  رد  ار  عبرم  لیام  تعسو 372  هب  يزرم  هقطنم ي  شش  یقارع  ياهورین 

يرازگرب يارب  بساـنم  تیعـضو  نتخاـس  مهارف  هب  هقـالع  ار  یقارع  ياـهورین  ینیـشن  بقع  یلـصا  لـلع  زا  یکی  اهدـعب  زین  مادـص 
: درک فارتعا  هسنارف ، پاچ  دنومول ، همانزور ي  اب  هبحاصم  رد  .درک (5) و  رکذ  دادغب  رد  اهدهعتمریغ  سنارفنک  زیمآ  تیقفوم 

(6) .دنا » هدنام  یقاب  ناریا  كاخ  زا  ییاه  تمسق  رد  نانچمه  دوخ ، رارقتـسا  ياه  لحم  ندوب  کیژتارتسا  تلع  هب  قارع  ياهورین  »
.

روضح هب  فارتعا  ای  لماک  ینیشن  بقع  هب  قارع  ياعدا  یگنهامهان  نینچمه  قطانم و  زا  یخرب  رد  قارع  ياهورین  رارقتسا  همادا ي 
، قطانم زا  یخرب  رد 

161 ص :

.1361  / 5 شرازگ 7 /  ص 418 ، ذخأم 16 ، . 519 - 1
.1361  / 4 شرازگ 13 /  ص 143 ، ذخأم 16 ، . 520 - 2
.1361  / 4 شرازگ 13 /  ص 143 ، ذخأم 16 ، . 521 - 3
.1361  / 4 شرازگ 31 /  ص 351 ، ذخأم 16 ، . 522 - 4

توص وـیدار  رد  مادـص  قـطن  هرامـش 7 ، ناـضمر ،» تاـیلمع  هظحل  هب  هـظحل  شرازگ  ، » یمالـسا يروـهمج  يرازگربـخ  . 523 - 5
ص 76. ، 1361  / 4  / 26 ریهامجلا ،

.1361  / 5 شرازگ 8 /  ص 431 ، ذخأم 16 ، . 524 - 6
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میژر ندوبن  دامتعا  لباق  یقارع  تاماقم  تاراهظا  ریاس  لماوع و  نیمه  .دوب  قارع  دـیدج  تامادـقا  شالت و  تیهام  هدـننک ي  نایب 
اب دش ، یم  یلاغشا  قطانم  زا  ینیشن  بقع  هب  رضاح  یماظن ، ياه  تسکش  زا  لبق  قارع  رگا  هکنیا  نمض  .داد (1)  یم  ناشن  ار  قارع 

.دزاس مهارف  ار  گنج  هب  ندیشخب  نایاپ  هنیمز ي  تسناوت  یم  سب  شتآ  يرارقرب  يارب  ناریا  ياه  هتساوخ  نیرتمهم  زا  یکی  ققحت 
لابند هب  یلاغـشا  قطانم  رد  رارقتـسا  اب  نانچمه  دوخ  يرترب  هب  نانیمطا  ناریا و  تیعقوم  ندرک  یبایزرا  فیعـض  اب  قارع  هکنآ  لاح 

.دوب نیمز »  » مرها زا  هدافتسا  اب  دوخ  ياه  هتساوخ  نیمأت 

تیعضو نیرخآ 

هراشا

رد نانچمه  یلو  دـندرک  مالعا  ار  ناریا  كاخ  زا  ینیـشن  بقع  للم  نامزاس  اه و  هناسر  هب  يا  هیمالعا  یط  هک  یلاـح  رد  اـه  یقارع 
عجارم ياه  شرازگ  ربانب  یلو  دندرکن  رشتنم  ینیشن  بقع  زا  یـشرازگ  هنوگ  چیه  اه  یقارع  .دنتـشاد  روضح  ناریا  قطانم  زا  یخرب 

: دوب ریز  حرش  هب  یقارع  ياهورین  تیعضو  نیرخآ  یماظن  یتاعالطا و  زکارم  و 

بونج ههبج 

یکچوک تمـسق  میدق  هیئالط  کشوک و  رب  هوالع  بونج  ههبج  رد  قارع  ياهورین  نارادساپ ، هاپـس  يالبرک  هاگرارق  شرازگ  ربانب 
هبازچ هقطنم  رد  دندش و  رقتسم  یللملا  نیب  ياهزرم  تشپ  رد  قطانم  ریاس  رد  دنتشاد و  هگن  لاغشا  رد  ناریا  كاخ  رد  ار  هچملش  زا 

هب زرم  تشپ  رد  قارع  ياهورین  هلباس )  ) نایسوم ات 

162 ص :

ياضاقت ناریا و  كاخ  زا  ینیـشن  بقع  نامز  مامتا  زا  سپ  زور  اهنت 4  ریت 1361 و  رد 13  مادص  لوا  بیان  میهاربا  تزع  . 525 - 1
رامـش هب  زاوها ، یبرع  بالقنا  هاگیاپ  قارع  : » دیوگ یم  زاوها  شخب  يدازآ  یبرع  ههبج  ناربهر  عمج  رد  ینانخـس  یط  سب ، شتآ 

دوخ قوقح  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  دناد  یم  یتلم  هناهاوخ  يدازآ  تازرابم  زا  يا  هنومن  ار  امش  شخب  ییاهر  هزرابم  دیآ و  یم 
یسایس و تاعلاطم  رتفد  قارع ، ناریا و  يزرم  تافالتخا  یخیرات  یـسررب  ینادلو ، يرفعج  رغـصا  « ) .دنک یم  شالت  شنیمزرـس  رد 

(. ص 593 نارهت 1368 ، یللملا ، نیب 
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يزرم تاماکحتسا  داجیا  يارب  تسج و  تصرف  هفرط  کی  سب  شتآ  مالعا  زا  نمشد  .دندش (1)  لوغشم  يدنفادپ  عضوم  شیارآ 
هیئالط ات  کشوک  هقطنم  رد  نینچمه  .درک (2)  يا  هدرتسگ  ياه  شالت  يزرم  طخ  تشپ  رد  عضاوم  نییعت  زیر و  كاخ  ثادحا  اب 

يور هبور  ات  کشوک  بونج  هقطنم ي  زا  .درک  رقتـسم  دیدج  ياه  ناگی  نمـشد  زرم ، طخ  بونج  يرتمولیک  هلصاف ي 8  هب  میدق 
لکش (4) یثلثم  دیدج  عضاوم  داجیا  ددرت و  يارب  هداج  ثادحا  .تفای (3)  شیازفا  نمشد  ياهورین  زین  زرم  طخ  تشپ  رد  هینیسح 
هب نمـشد  هچملـش  زرم  ات  کـشوک  هزیوهلاروه ، بونج  زا  يزرم  راون  رد  .دوب (5)  قارع  یـسدنهم  ياه  تیلاـعف  زا  يرگید  شخب 

رادراخ میس  تشپ  يرتم  یلا 3  هلصاف 2  هب  رتم و  ضرع 80  هب  يزرم  طخ  هیـشاح ي  رد  لاناک ، نیتسخن  .درک  مادقا  لاناک  ود  رفح 
ثادـحا قارع  كاخ  لخاد  رد  يزرم و  راون  زا  رتمولیک  هلـصاف ي 8  هب  لاناک ، نیمود  رتمولیک و  یبیرقت 1  لوط  هب  زیر  كاخ  ولج 

لاناک ود  دوجو  هک  دش  یم  ینیب  شیپ  نینچ  اه  یبایزرا  ربانب  .دش  یم  تیاده  اه  لاناک  نیا  هب  هزیوهلاروه  بآ  زا  یتمـسق  هدـش و 
 . .درک (6) دهاوخ  لکشم  ار  يورشیپ  ناکما  هرصب  قرش  هقطنم ي  رد 

قرـش هقطنم ي  رد  تاـیلمع  يارجا  لاـمتحا  يدوخ ، ياوق  كرحت  لرتـنک  نینچمه  يا (7) و  هراوهام  تاعالطا  ساـسا  رب  نمـشد 
عـضاوم لباقم  رد  لاناک ، ثادحا  يزرم و  تاماکحتـسا  داجیا  هقطنم و  نیا  رد  اوق  زکرمت  نمـض  اذـل  درک  یم  ینیب  شیپ  ار  هرـصب 

یم هرـصب  ظـفح  يارب  شـالت  ار  هقطنم  نیا  رد  نمـشد  تامادـقا  يوفـص  میحر  ردارب  .دـنک  راوشد  ار  روبع  اـت  درک  اـهر  بآ  دوخ 
 . .تسناد (8)

.دندش رقتسم  بوکرس  طاقن  و  نیرمح » لابج   » و یقوف » لبج   » تاعافترا رد  ینیشن  بقع  زا  سپ  نمشد  ياهورین  هکف  هقطنم ي  رد 
عافترا 85 رب  نمشد   (9)

163 ص :

.1361  / 4 شرازگ 4 /  ص 66 ، ذخأم 16 ، . 526 - 1
.نامه . 527 - 2

.1361  / 4 شرازگ 7 /  ص 92 ، ذخأم 16 ، . 528 - 3
رد یهرز ، تازیهجت  رارقتـسا  ناکما  تشاد و  تمـس  ره  زا  دـنفادپ  يارب  هک  يا  هصخـشم  لیلد  هب  یثلثم  ياهزیر  كاـخ  . 529 - 4
رد .تسا  ثادـحا  لاح  رد  نئمطم ، يدـنفادپ  طخ  داجیا  فدـه  اب  یـسدنهم و  تاراکتبا  نیرخآ  ساسا  رب  دیـسر  یم  رظن  هب  اهنآ ،

رایـسب راک  نمـشد  ندرک  ریگلفاغ  ندز و  رود  عضاوم  نیا  لـیمکت  زا  سپ  هک  دـش  یم  یباـیزرا  نینچ  نمـشد  عضاوم  زا  ییاـسانش 
(. 61  / 4 البرک 7 /  هاگرارق  شرازگ  ، 91 ص 92 -  دلج 20 ، گنج  رامش  زور   ) دوب دهاوخ  يراوشد 

.البرک هاگرارق  رد  هاپس  تاعالطا  لوئسم  ناینیعم  دیهش  شرازگ  ، 1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 101 و 102 ، ذخأم 16 ، . 530 - 5
.البرک هاگرارق  رصن و  رکشل 5  تاعالطا  دحاو  ، 1361  / 4 شرازگ 2 /  ص 48 و 49 ، ذخأم 16 ، . 531 - 6

.دنداد یم  رارق  قارع  رایتخا  رد  دندرک و  یم  هیهت  اه  ییاکیرما  ار  تاعالطا  نیا  . 532 - 7
.1361  / 4 شرازگ 21 /  ص 251 ، ذخأم 16 ، . 533 - 8
.1361  / 4 شرازگ 10 /  ص 120 ، ذخأم 16 ، . 534 - 9
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نیرمح و تاعافترا  قمع  ضرع و  رد  نمشد  .درک  ادیپ  طلست  زین  هکف  هنانچ -  هداج  هکف و  قرـش  هقطنم ي  رب  دش و  رقتـسم  الماک 
.دروآ دوجو  هب  یمکحتـسم  عضاوم  درک و  ظفح  ار  دوخ  يدـنفادپ  شیارآ  ـالماک  عافترا 85  یقوف و  لـبج  نآ و  یقرـش  هنماد ي 

رد نینچمه  .دندرک  ناریو  الماک  نآ  دجسم  زج  هب  ار  نایسوم  رهش  هیلخت و  الماک  ار  ربنع  رهن  نایسوم و  هقطنم ي  نمـشد  ياهورین 
نانچمه ار  قطانم  نیا  نمشد  تسا ، طلسم  قارع  كاخ  هب  ناریا  كاخ  لخاد  رد  نآ  تاعافترا  هک  يدنه ، مچ  يرـس و  مچ  قطانم 

 . .تشاد (1) هگن  لاغشا  رد 

 - واف هداج ي  رانک  رد  ونیم ، هریزج  يور  هبور  اه  یقارع  هک  نانچ  تفای  شیازفا  زین  دـنورا  يوس  نآ  رد  نمـشد  ياـهورین  كرحت 
 . .داد (2) شهاک  هداج  نیا  رب  ار  يدوخ  ياهورین  دید  هک  دندرک  ثادحا  يزیر  كاخ  هرصب 

یلامش ینایم و  ياه  ههبج 

ریاس عافترا 343 و  رد  دـندرک و  ینیـشن  بقع  لـیز  مچ و  ناـجنک  داـبآاضر ، ياـهروحم  زا  نارهم  هقطنم ي  رد  نمـشد  ياـهورین 
درک مالعا  يا  هبحاصم  رد  مالیا ، رادناتـسا  ناـکرت ، سدـنهم  هک  ناـنچ  .دندش (3)  رقتـسم  نارهم  رب  طلـسم  ساسح و  ياه  يدـنلب 

ینوکـسم ياهدحاو  .دنتخیرگ  نآ  فارطا  کیژتارتسا  تاعافترا  هب  دـنتخاس و  اهر  ندرک ، ناریو  زا  سپ  ار  نارهم  رهـش  اه  یقارع 
 . .دش (4) بیرخت  رهش  هب  یجورخ  يدورو و  ياه  لپ  مچ و  ناجنک  دس  .دش  ناریو  رزودلوب  اب  تاسیسأت  رهش و 

.دـندرک ینیـشن  بقع  رهـش  تفن  و  راموس ، نیریـش  رـصق  باهذ ، لپرـس  یـسیواب ، هلگ ، زا  قطانم  زا  اه ، یقارع  نارتخاب ، ناتـسا  رد 
هقطنم ي 7 هاپـس  یهدـنامرف  شرازگ  ربانب  .دندنام (5)  یقاب  نانچمه  بوکرـس  ساسح و  تاعافترا  رب  نمـشد  ياهورین  زا  یـشخب 
رد هراومه  نیریش  رصق  دندش و  رقتسم  غاد  قآ  تاعافترا  رب  ینیشن  بقع  زا  سپ  نمشد  ياهورین  هاپـس ، لک  یهدنامرف  هب  نارتخاب 

برغ نـالیگ  روحم  رد  .تسین (6)  نکمم  نیریـشرصق  زا  دنفادپ  روکذـم  تاعافترا  نودـب  اریز  دراد ؛ رارق  نمـشد  دـیدهت  ضرعم 
ناریو ار  اتسور  اه 9  یقارع 

164 ص :

.1361  / 4 شرازگ 12 /  ص 134 و 135 ، ذخأم 16 ، . 535 - 1
.1361  / 4 شرازگ 4 /  ص 147 ، ذخأم 16 ، . 536 - 2
.1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 101 ، ذخأم 16 ، . 537 - 3
.1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 100 ، ذخأم 16 ، . 538 - 4

.1361  / 4 شرازگ 7 /  ص 93 ، ذخأم 16 ، . 539 - 5

.1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 99 ، ذخأم 16 ، . 540 - 6
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طلسم تاعافترا  رب  نمشد  ياهورین  روضح  رهـش  تفن  هقطنم  رد  .دنتشاذگن (2)  یقاب  يا  هناریو  زج  نیریش  رـصق  زا  .دندرک (1) و 
.دنام یقاب  لاغشا  رد  هقطنم  نیا  المع  درک (3) و  یم  نکممریغ  ار  رهش  نیا  رد  يدوخ  ياهورین  رارقتسا  رهش  رب 

.دنام یقاب  نمشد  ياهورین  لاغشا  رد  نانچمه  ساسح  قطانم  تاعافترا و  زا  یشخب  زین  برغ  لامش  ههبج ي  رد 

لباقم رد  ار  کیژتارتسا  ساسح و  قطانم  طوطخ  هیلک  قارع  دش  ببس  هرصب  هرامعلا و  دادغب ، مهم  ياهرهـش  هب  نمـشد  تیـساسح 
رباـنب .دزرو  ترداـبم  اـهورین  رارقتـسا  قطاـنم  قارع و  كاـخ  لـخاد  رد  تاماکحتـسا  داـجیا  هب  دراد و  هگن  لاغـشا  رد  اهرهـش  نیا 

: دوب ریز  حرش  هب  قارع  شترا  ینیشن  بقع  زا  سپ  تیعضو  نیرخآ  اوق  لک  یهدنامرف  داتس  تاعالطا  تایلمع و  تنواعم  شرازگ 

بوکرس و ساسح و  قطانم  زا  عبرم  رتمولیک  دودح 2500  زونه  هدنام (4)  یقاب  یلاغشا  یـضارا  زا  عبرم  رتمولیک  زا 5000  نمشد  »
يورـسخ و رهـش ، تفن  نیرمح ، تاـعافترا  هـکف ، هـلمج : زا  دراد  راـیتخا  رد  ار  يزرم  راوـن  زا  رتـمولیک  لوط 800  رد  کـیژتارتسا 

 . (5) .درب » مان  ناوت  یم  ار  غاد  قآ  تاعافترا 

ناریا شنکاو 

لیئارسا زواجت  بقاعتم  هک  دش  مالعا  یتیعضو  رد  دادرخ 1361 و  خیرات 20  رد  ناریا ، كاخ  زا  ینیـشن  بقع  يارب  قارع  یگدامآ 
اه يروس  اب  قفاوت  ربانب  دوب و  هدـش  هیروس  مزاع  ناریا  یماظن  یـسایس -  هبتر ي  یلاـع  تئیه  دادرخ  خیرات 17  رد  نانبل ، بونج  هب 

یماظن یسایس -  عاضوا  هلصافالب  ات  دش  ببس  یتیعـضو  نینچ  رد  قارع  مادقا  .دندوب  نانبل  هب  مازعا  هدامآ  ناریا  ياهورین  زا  یـشخب 
یبایزرا

165 ص :

.1361  / 4 شرازگ 3 /  ص 56 ، ذخأم 16 ، . 541 - 1
دیدزاب نیریش  رـصق  زا  هک  هسنارف  يرازگربخ  راگنربخ  زا  لقن  هب  ، 1361  / 4 شرازگ 14 /  ص 147 و 148 ، ذخأم 16 ، . 542 - 2

.تسا هدرک 
.1361  / 4 شرازگ 8 /  ص 101 ، نامه ، . 543 - 3

دوخ هینایب ي  رد  مادص  .دروآرد  لاغشا  هب  ار  ناریا  نیمزرـس  زا  عبرم  رتمولیک  دودح 15000  رد  گنج  يادتبا  رد  نمشد  . 544 - 4
یلو تسا ؛ هدش  هدروآ  عبرم  رتمولیک  مه 20000  نمزدرک  باتک  رد  هلمج  زا  عبانم  زا  یخرب  رد  .درک  مـالعا  عبرم  رتمولیک   20000
ددع نیا  رب  دوخ  تسکـش  هیجوت  يارب  مادص  الامتحا  تسا و  زیمآ  هغلابم  رادـقم  نیا  دیـشر  یلعمالغ  رکـشلرس  رادرـس  هتفگ ي  هب 

زا 5000 دـش و  دازآ  یلاغـشا  قطاـنم  زا  عبرم  رتمولیک  دودـح 10000  تایلمع  رد 4  هاـم و  یط 8  تروص  ره  رد  .دـنک  یم  دـیکأت 
قارع لاغـشا  رد  نانچمه  عبرم  رتمولیک  دودـح 2500  درک و  ینیـشن  بقع  قارع  ار  عبرم  رتمولیک   2500 هدـنام ، یقاب  عبرم  رتمولیک 

.دنام یقاب 
ص 3. نمهب 1367 ، حلسم ، ياهورین  لک  داتس  تاعالطا  تایلمع و  تنواعم  . 545 - 5
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ههبج رد  اه  یقارع  عضو  دش  یم  روصت  نینچ  داد و  یمن  ناشن  ار  یکرحت  هنوگچیه  اه  ههبج  زا  هاپس  لک  یهدنامرف  شرازگ  .دوش 
مادص هک  دش  عیاش  یبرغ  عبانم  زا  : » دسیون یم  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمشاه  ياقآ  هک  نانچ  یـسایس  رظن  زا  .تسا (1)  شوشم 
دیـسر یم  رظن  هب  ییاـضف  نینچ  رد   (2) .تسا » تسرداـن  ربخ  هک  دـش  نشور  بش  رخآ  اـت  یلو  تسا  هدـش  هتـشک  هدرک و  طوقس 

اب گنج  ماـمتا  سب و  شتآ  يارب  قارع  دـیدج  عضاوم  ربارب  رد  ینیمخ  ماـما  .تسا  راوشد  يا  هزادـنا  اـت  شنکاو  يریگ و  میمـصت 
: دندومرف دنداد و  ناشن  شنکاو  ناهج  شخب  يدازآ  ياه  تضهن  ناگدنیامن  اب  رادید  رد  لیئارسا ، اب  گنج  فده 

یهار دهدب  ام  هب  دهاوخ  یم  مادص  هک  یهار  .دیاشگ  یم  شتآ  شلابند  هک  تسا  یـسب  شتآ  دیوگ ، یم  مادـص  هک  یـسب  شتآ  »
 . (3) .دهدب » لیئارسا  يارب  دهاوخ  یم  هار  هن  دبای ، یم  نآ  رد  ار  شدوخ  تاجن  هک  تسا 

دندرک و ادیپ  تاجن  اه  یمادص  تسا و  هدـش  عقاو  هحلاصم  مینک  لوبق  ام  رگا  : » دـندرک لیلحت  نینچ  ار  قارع  داهنـشیپ  تیهام  ماما 
 . (4) مینک »! گنج  لیئارسا  اب  میهاوخ  یمن  مینک  داهج  میهاوخ  یمن  ام  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  مینکن ، لوبق  رگا 

خیرات رد  مادص  ینارنخس  دوب  هدش  نانبل  بونج  هب  لیئارـسا  زواجت  ریگرد  اقیمع  دادرخ 1361  مود  همین ي  رد  ناریا  هک  یلاـح  رد 
قارع دیدج  مادقا  ساسا  رب  ینیمخ  ماما  .دش  رجنم  ناریا  يدج  شنکاو  هب  زور ، تدم 10  هب  ینیشن  بقع  زاغآ  مالعا  دادرخ و   30

: دندرک مالعا  ار  يدیدج  عضاوم  مادص (5)  نانخس  ياوتحم  و 

نآ نم  دناوخب و  وا  هک  مادص  تسد  دنداد  دنتشون و  تسا ، ناشتسد  رد  هشقن  هک  ییاهنآ  دنتـشون و  ار  نیا  هک  دیآ  یم  نم  رظن  هب  »
« .دسیونب يزیچ  کی  دناوتب  ای  دـنک  رکفت  دـناوتب  هک  تسین  نیا  مادـص  لاح  هک  تسا  نیا  تسا  مرظن  رد  مادـص  لاح  زا  هک  يروط 

 . (6)

166 ص :

 / 3 هعمج 21 /  زور  تارطاخ  ص 8 ، ، 1380  / 3 یمالسا 6 /  يروهمج  همانزور  نارحب ،» زا  سپ   » یناجنسفر یمشاه  ربکا  . 546 - 1
.1361

.1361  / 3 هبنش 20 /  جنپ  زور  تارطاخ  ص 8  ، 1380  / 3 یمالسا 4 /  يروهمج  همانزور  نامه ، . 547 - 2
.1361  / 3  / 23 ینیمخ ، ماما  تانایب  دلج 16 ص 198 ، رون ، هفیحص  . 548 - 3

.نامه . 549 - 4
نیا بشید  مناد  یمن  نم   » هک دـندرک  شـسرپ  حرط  مادـص  ینارنخـس  هب  هراشا  نمـض  مدرم  اب  یمومع  تاـقالم  رد  ماـما  . 550 - 5

«. .دننک شیادیپ  دندرکن ، هظحالم  رگا  دندرک ، هظحالم  نایاقآ  تسا  ینالوط  یلیخ  تسا  هداد  مادص  هک  يا  هیمالعا 
ص 214. ذخأم 101 ، . 551 - 6
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: دندرک دیکأت  دندناوخارف و  مادص  نانخس  هعلاطم ي  هب  ار  نالوئسم  اددجم  ماما 

شدوخ فرـص  ار  نم  تقو  رتشیب  تعاس  کی  هک  ار  لوطم  هیعالطا ي  نیا  هک  یناسک  ار ، نیا  دننک  ادیپ  نایاقآ  هک  مراد  لیم  نم  »
 . (1) .دیوگ » یم  یچ  الاح  تفگ  یم  یچ  لوا  .دیوگ  یم  دراد  یچ  درم  نیا  دننیبب  .دننک  هعلاطم  درک ،

: دـیوگ یم  هک  مادـص  نانخـس  هب  دانتـسا  اب  دـننک و  یم  هراشا  تاراسخ » تخادرپ   » رب ینبم  ناریا  طیارـش  هب  دوخ  نانخـس  رد  ماـما 
رب هوالع   (2) .میتسه » گنج  لاح  رد  ام  دیدادن  تراسخ )  ) رگا : » دندومرف .تسین » شرامـش  لباق  دش ، دراو  ناریا  هب  هک  یتاراسخ  »

: دندومرف سپس  دندیمان و  هئطوت  کی  ار  نآ  دندرک  هراشا  نانبل  هب  لیئارسا  زواجت  هثداح ي  هب  ماما  نیا ،

ماد نیا  میراد ، تیساسح  فرط  نآ  زا  مه  لیئارسا  هب  تبسن  میراد و  تیساسح  نانبل  هب  تبسن  ام  تلم  ام و  هک  تسناد  یم  اکیرما  »
 . (3) .درک » تسرد  اکیرما  ار 

ینارگن یلـصا  لماع  ار  يا  هقطنم  هنزاوم ي  رییغت  رب  هعقاو  نیا  ریثأت  رگیدـکی و  هب  روشک  ود  قاـحلا  قارع و  رب  ناریا  يزوریپ  ماـما 
زا لـبق  دادرخ و  اـت 30  ماـما  یلو  دوب  دادرخ  رد 14  ناـنبل  هب  لیئارـسا  زواـجت  هک  تسا  نیا  مهم  هـتکن ي  .دـندرک (4)  رکذ  اکیرما 

ماما یتح  دندرکن  يا  هراشا  قارع  ناریا و  گنج  اب  لیئارسا  زواجت  یگتسویپ  هب  ینیشن ، بقع  يارب  یگدامآ  مالعا  مادص و  نانخس 
فلتخم ثداوح  دسر  یم  رظن  هب  حیضوت  نیا  اب  .دشاب  يدیدهت  قارع  هب  دورو  يارب  هک  دندرکن  یتاراهظا  هنوگ  چیه  تدم  نیا  رد 

: دندومرف هک  يا  هنوگ  هب  دناسر  دیدج  یلیلحت  یبایزرا و  هب  ار  ماما  مادص ، نانخس  و 

دنیوگب نانبل  زا  ناگدنـسیون  مامت  دـنیوگب و  نانبل  زا  ناگدـنیوگ  اه و  تردـق  مامت  دوش و  نانبل  هب  هجوتم  اهرظن  ماـمت  زورما  رگا  »
رد دـناوت  یم  هن  ار ، نانبل  مه  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  قارع  درک و  شومارف  ار  شدوخ  گـنج  ناریا  هک  اـکیرما  يارب  تسا  یقیفوت 

 . (5) .القتسم » هن  میورب  نانبل  لابند  قارع  تسکش  هار  زا  هک  تسا  نیا  نامهار  ام  نانبل ، رد  دناوت  یم  هن  دنکب و  يراک  قارع 

سپـس .دیهد و  ماجنا  دـیناوت  یمن  يراک  چـیه  مه  نانبل  رد  دیـشاب  نئمطم  امـش  دوش  زوریپ  قارع  رگا  دـندرک  دـیکأت  نینچمه  ماما 
: دندرک دیکأت 

167 ص :

ص 214. ذخأم 101 ، . 552 - 1

ص 214. ذخأم 101 ، . 553 - 2

ص 212. ذخأم 101 ، . 554 - 3

ص 213. ذخأم 101 ، . 555 - 4

ص 213. ذخأم 101 ، . 556 - 5
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تردق دنک  روج  عمج و  دتـسیاب و  شدوخ  ياج  رـس  میراذـگن  ار  قارع  .میورب  نانبل  هب  تسا  قارع  تسکـش  هک  یهار  زا  دـیاب  ام  »
هب ددرگزاب  دنکب ، ام  هب  یناهگان  هلمح  کی  مه  دعب  دنک و  يوق  ار  شدوخ  ياهزرم  دـننک و  کمک  وا  هب  مه  نارگید  ار و  شدوخ 

 . (1) .تسا » راحتنا  نیا  زا  تلفغ  .دوب  لوا  زا  هک  ییاهزیچ  نآ 

، دندش رکذتم  ار  نآ  زا  تلفغ  بقاوع  دـندرک و  هجوت  قارع ، اب  گنج  هب  قارع  لیئارـسا و  اکیرما ، ياه  تسایـس  زا  ینارگن  اب  ماما 
« درذگ یم  البرک  زا  سدق  هار   » راعـش ات  ببـس  تفر  نانبل  هب  قارع  تسکـش  زا  سپ  دیاب  هکنیا  قارع و  اب  گنج  تیولوا  رب  دـیکأت 

.دوب البرک  هکلب  دوبن ، سدق  زکرمت  تیولوا و  رکفت  نیا  رد  .دوش  حرط 

همادا يانعم  هب  دوش  هداد  يزایتما  ای  هجوت  ناریا  ياه  هتساوخ  هب  هکنیا  نودب  قارع ، طرش  دیق و  یب  صقان و  ینیـشن  بقع  عقاو ، رد 
مزال نامز  تصرف و  نانبل  هثداح ي  هب  ناریا  هجوت  دوب و  هدشن  ینیب  شیپ  نیا  زا  شیپ  عوضوم  نیا  دیسر  یم  رظن  هب  .دوب  گنج  ي 

تسناوت یم  هک  دوب  يزیمآ  هرطاخم  راوشد و  رایـسب  تیعـضو  رد  ناریا  دریگب و  تسد  هب  ار  یـسایس  لمع  راکتبا  ات  داد  قارع  هب  ار 
.دیامن شودخم  شرظن  دروم  زایتما  هب  یبایتسد  نودب  ار  رهشمرخ  حتف  یماظن  یسایس -  ياه  يرترب 

هسلج تاراهظا ، نیا  زا  سپ  زور  کی  هک  نانچ  .دمآ  دوجو  هب  يرییغت  ناریا  يریگ  میمصت  عضاوم و  رد  ینیمخ  ماما  رظن  ساسا  رب 
: دسیون یم  دوخ  باتک  رد  ماما  زا  لقن  هب  یمشاه  ياقآ  دش و  لیکشت  يریگ  میمصت  يارب  عافد  یلاع  ياروش  ي 

 . (2) .میتسرفن » ار  یسک  العف  مه  نانبل  هب  و  مینکن ، هلمح  تسا ، ینیشن  بقع  یعدم  قارع  هک  زور  هد  نیا  رد  دنا  هتفگ  ماما  »

دش رارق  مدرک و  تبحص  نانبل  عضو  هرابرد ي  ینفلت  اقآدمحا  اب  : » دیوگ یم  یمـشاه  ياقآ  ياه  یـسررب  ثحب و  نیمه  موادت  رد 
یم یمـشاه  ياقآ  .تسا » نانبل  هب  ورین  مازعا  فلاخم  ماما  هک  تفگ  دـمآ و  ام  لزنم  هب  سپـس  ناشیا  دـنک  تبحـص  ماما  اـب  ناـشیا 
دش ماجنا  تاقالم  ریت  خیرات 5  رد  هک  میورب  ماما  تاقالم  هب  دش  رارق  مدرک و  تبحـص  روهمج  سیئر  اب  بوچراچ  نیمه  رد  دیوگ 

ام روضح  اب  ماما  و 
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: دنتفگ دندرک و  تفلاخم  دوجوم  طیارش  هب  هجوت  اب  نانبل  ههبج  نآ  رد 

اجنآ رد  میوش و  هفقو  راچد  قارع  اب  گنج  ههبج ي  رد  دوش  یم  ثعاب  ام  رتشیب  يریگرد  درک و  دـنهاوخن  يدـج  گنج  اه  برع  »
 . (1) .میسرن » ییاج  هب  مه 

یخرب رارـصا  زا  سپ  ماـما  دـش و  لـصاح  قفاوت  اـهورین  تشگزاـب  نینچمه  ناـنبل و  هب  ورین  مازعا  فـقوت  هراـبرد ي  بیترت ، نیدـب 
.دندرک تقفاوم  شزومآ  يارب  اهورین  زا  یشخب  ندنام  اب  اهنت  نالوئسم 

دیکأت ار  ماما  رظن  یگمه  هک  دـش  یتوافتم  ياه  لـیلحت  ریـسفت و  قارع  ینیـشن  بقع  هراـبرد  یماـظن  یـسایس و  نالوئـسم  ناـیم  رد 
هدرک و زواجت  مادـص  هکلب  تسین  هلئـسم  نتفر  بقع  : » درک راـهظا  ینانخـس  رد  يا ، هنماـخ  هللا  تیآ  تقو ، روهمج  سیئر  .دـندرک 

میهاوخ یقاب  گنج  لاـح  رد  اـهنآ  اـب  هنرگ  دوش و  هتفرگ  تاراـسخ  نیا  دـیاب  دـندرک  دراو  یمیظع  تاراـسخ  هک  دـندرک  فارتعا 
هدرک ناریو  ینیـشن  بقع  زا  سپ  ار  قطانم  مه  اریز  تسین ؛ قداص  ینیـشن  بقع  رد  مادـص  : » درک هفاضا  نینچمه  ناشیا   (2) .دنام »
همادا هزرابم  زواجتم  هیبنت  ات  تسا و  هدشن  مامت  گنج  رهـشمرخ  حتف  اب  هک  درک  دیکأت  ناشیا   (3) .دنا » هتفرن  بقع  الماک  مه  دنا و 

 . (5) .میرب » یمن  نانبل  هب  ار  نامیاوق  هدمع  زگره  : » درک حیرصت  زین  نانبل  دروم  رد  .دراد (4) 

رب دـندوب و  ریذـپ  بیـسآ  نآ  رد  هک  دـندرک  هیلخت  ار  یقطانم  اه  یقارع  اریز  تسناد ؛ یکیتکات  ار  ینیـشن  بقع  زین  یمـشاه  ياـقآ 
ماگنه هب  ار  اهرهـش  ندرک  ناریو  زین  نارهت  هعمج  زامن  رد  یمـشاه  ياـقآ  .دـندنام (6)  یقاب  کیژتارتسا  تاعافترا  قطاـنم و  يور 
ياروش هسلج  شرازگ  هب  یمشاه  ياقآ  نیا ، زا  شیپ  .درک (7)  رکذ  یتشآ  حلص و  يارب  مادص  ییوگغورد  هناشن ي  ینیـشن  بقع 

هک دش  مولعم  یگدیسر و  روشک  برغ  ینوکسم  طاقن  اهرهش و  زا  قارع  شترا  ینیـشن  بقع  نآ  رد  هک  دنک  یم  هراشا  عافد  یلاع 
دیامن و یم  تباث  ار  مادص  هنابلط ي  گنج  فادـها  عوضوم ، نیمه  .دـنا و  هدـنام  زرم  رانک  رد  ناریا  تاعافترا  زا  یـشخب  رد  اهنآ 

 . .دوش (8) یم  هدافتسا  یقارع  ياهورین  تیوقت  تیبثت و  يارب  دراد و  یغیلبت  هبنج ي  رتشیب  اه  ینیشن  بقع  هنوگ  نیا 

169 ص :

.نامه . 559 - 1
.1361  / 4 شرازگ 1 /  ص 39 ، ذخأم 16 ، . 560 - 2

ص 3. ، 1361  / 4  / 3 ناهیک ، همانزور  . 561 - 3
.نامه . 562 - 4
.نامه . 563 - 5

.61  / 4 شرازگ 8 /  ص 102 و 103 ، ذخأم 16 ، . 564 - 6
.61  / 4 مود 18 /  هبطخ  ص 370 و 371 ، ذخأم 22 ، . 565 - 7
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تیبثت يارب  بسانم  یتصرف  نتفای  اهورین و  هدنام ي  یقاب  ظفح  يارب  رارف  ار  قارع  ینیـشن  بقع  زین  ریزو  تسخن  يوسوم ، سدنهم 
میهد یم  قح  دوخ  هب  میهد و  یم  همادا  هزرابم  هب  طیارـش  ققحت  ات  ام  : » درک دـیکأت  نینچمه  ناشیا  .دناد (1)  یم  یسایس  هطلس ي 

 . (2) .دز » میهاوخ  تسد  یمادقا  ره  هب  دوخ  زا  عافد  يارب  میریگب و  میمصت  هنیمز  نیا  رد 

يارب ار  یمالـسا  يروهمج  عضاوم  یجراخ  ياهروشک  ناریفـس  زا  یخرب  اب  رادـید  رد  یتیـالو ، رتکد  ناریا ، تقو  هجراـخ ي  ریزو 
ققحت ات  دوزفا  تسناد و  گـنج  ناـیاپ  طیارـش  زا  یکی  يراـبجا و  ار  قارع  ینیـشن  بقع  درک و  نییبت  حیرـشت و  رگید  ياـهروشک 

 . .تشاد (3) دهاوخ  همادا  گنج  رگید  طورش 

الماک قارع  : » درک مالعا  تینما  ياروش  سیئر  هب  باطخ  يا  همان  رد  زین  للم ، نامزاس  رد  ناریا  مئاد  هدـنیامن ي  ناـسارخ ، ییاـجر 
هبحاصم رد  نینچمه  يو   (4) .دراد » لاغـشا  رد  ار  ناریا  كاخ  زا  ییاه  شخب  زونه  تسا و  هدرکن  ینیـشن  بقع  ناریا  نیمزرـس  زا 

.دوش رارقرب  هقطنم  رد  حلـص  ناریا ، هنادنمتفارـش  هنالداع و  ياه  هاگدید  ندـش  هدروآرب  اب  هک  درک  يراودـیما  راهظا  یتاعوبطم  ي 
 . (5)

دیدج تالوحت  باتزاب 

(1361  / 4  / 23 سرپدتیـشوسآ ، « ) يزیروربآ نودـب  ینیـشن  بقع  » ناهج يربخ  ياه  هناسر  ار  ناریا  كاخ  زا  قارع  ینیـشن  بقع 
(1361  / 4  / 2 نیدیتوکول ، « ) هنادنموربآ حلص  هب  یبایتسد  يارب  شالت  و  ( » 1361  / 4  / 5 نیدراگ ، « ) هدروخ تسکش  شترا  کی  »

تایح دـنک  يریگ  هرانک  تردـق  زا  الامتحا  دیـسر  یم  رظن  هب  مادـص  هک  یلاح  رد  : » تشون زمیاـت  كرویوین  .دندرک (6)  یبایزرا 
ندیـشک سفن  تصرف  مادص  هب  لیئارـسا  رب  ناریا  زکرمت  دروآ و  تسد  هب  نانبل  هب  لیئارـسا  زواجت  اب  يدودح  ات  ار  دوخ  هرابود ي 

هلباقم ناریا  هلمحدض  هنوگ  ره  اب  دهد  یم  تصرف  قارع  هب  ینیشن  بقع  نیا  : » درک دیکأت  یـشرازگ  یط  سرپدتیـشوسآ   (7) .داد »
رترب عضوم  رد  یماظن  رظن  زا  ار  ناریا  هسنارف  يرازگربخ  هک  یلاـح  رد   (8) .تسج » دوس  نانبل  هب  لیئارـسا  هلمح ي  زا  قارع  دنک و 

قارع كاخ  رد  دناوت  یم  دنک  هدارا  نامز  ره  هک  تسناد  یم 

170 ص :

ص 19. یتاعوبطم ، يوگو  تفگ  ، 1361  / 4 ناهیک 10 /  همانزور  . 567 - 1
.نامه . 568 - 2

ناتسمز 1380. یبهذم ،» یلم -   » یتنرتنیا تیاس  . 569 - 3
.1361  / 4 شرازگ 11 /  ص 129 ، ذخأم 16 ، . 570 - 4

ص 2. ، 1361  / 4  / 20 ناهیک ، همانزور  . 571 - 5
داهج تاراشتنا  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  یتاغیلبت ، گـنج  لاـس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یـضترم  . 572 - 6

ص 174 و 175. ، 1372 نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد ،
.1361  / 4  / 2 زمیات ، كرویوین  ، 1361  / 4  / 3 هژیو ،» ياه  شرازگ  هیرشن   » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 573 - 7

.1361  / 4 سرپدتیشوسآ 9 /  يرازگربخ  ، 1361  / 4  / 10 نامه ، . 574 - 8
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ویدار  (2) .تسا » ناریا  اب  گنج  همادا ي  هرابرد ي  يریگ  میمصت  ینیشن ، بقع  نیا  اب  : » تشون نیدراگ  همانزور ي  .دنک (1)  ذوفن 
بالقنا نافوت  دهاوخ  یم  قارع  میژر  هیلع  لماک  يزوریپ  رضاح  لاح  رد  نارهت  : » تفگ یمشاه  ياقآ  نانخس  هب  دانتـسا  اب  زین  نلک 

هک دــنک  یم  هراـشا  ندــنل ، پاـچ  فارگلت ، یلید  هماـنزور ي   (3) .دـهد » لاـقتنا  سراـف  جـیلخ  یبوـنج  هراـنک ي  هب  ار  یمالـسا 
رب يا  هزرل  قارع  داهنـشیپ  نتفریذپن  اب  ناریا  : » تشون دوب و  دنهاوخ  نانآ  یمالـسا  بالقنا  يدعب  فده  دـندقتعم  هقطنم  ياهروشک 

مادص و هینایب  هن  : » هک درک  دیکأت  لیلحت و  هیزجت و  ار  ناریا  شنکاو  مادـص و  هینایب ي  نمزدرک   (4) .دنکفا » دهاوخ  هقطنم  رسارس 
میمـصت درک  مالعا  ناریا  : » تشون دوخ  هلاقم ي  رد  زین  شراـک  میارفا  .درکن » حلـص  دربشیپ  هب  یکمک  چـیه  قارع  ینیـشن  بقع  هن 

كاخ رد  نآ  همادا ي  اب  گنج  دنور  درک  ینیب  شیپ  يو  .تسا » هداد  شیازفا  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  هدش و  مالعا  رید  رایـسب  مادص 
 . .دهاوخ (5) رییغت  قارع 

هناهب چـیه  رگید  دومن و  ذاختا  کیژتارتسا  مهم  میمـصت  کی  قارع  : » تشون هلاسرلا  یتیوک  همانزور ي  هقطنم  ياه  هناسر  نایم  رد 
ناـنامیپ مه  نداد  تسد  زا  هلزنم  هب  ار  قارع  كاـخ  هب  ناریا  دورو  ریفـسلا  هماـنزور ي   (6) .تشاذـگن » یقاب  ناریا  زواجت  يارب  يا 

همادا یمولعمان  تدـم  ات  گنج  : » درک ینیب  شیپ  هرهاق  ویدار  .درک (7)  یبایزرا  گنج  نیا  ندرک  یناـهج  اـی  ندرک  یبرع  برع و 
یکیژتارتسا عضاوم  زونه  یقارع  ياهورین  هک  تسا  هدرک  مالعا  هتخاس و  شاف  ار  قارع  ینیـشن  بقع  تقیقح  ناریا  تفای و  دهاوخ 

ناریا و يزرم  قطانم  زا  دیدزاب  يارب  یجراخ  ناراگنربخ  زا  عوضوم  نیا  تابثا  يارب  دنراد و  دوخ  فرـصت  رد  ار  گنج  رد  یمهم 
: تشون تسناد و  زیمآ  هرطاـخم  هقطنم  يارب  ار  گـنج  همادا  هیکرت ، پاـچ  تیروـهمج ،  (8) .تسا » هدروآ  لـمع  هب  توـعد  قارع 

قارع رگا  هکنیا  هب  دنک  یم  هراشا  دابآ ، مالـسا  پاچ  ملـسم ، نابز  یـسیلگنا  همانزور ي  .دش » دهاوخ  نارحب  نیا  ریگرد  زین  هیکرت  »
تمارغ تخادرپ  يارب  ناریا  طرـش  نییعت  : » درک دـیکأت  سپـس  درک و  یمن  هلمح  ناـنبل  هب  لیئارـسا  زورما  دوب  هدرکن  هلمح  ناریا  هب 

نینچ بکترم  هدنیآ  رد  ات  دهدب  تراسخ  دیاب  قارع  تسا و  حیحص  الماک 

171 ص :

.1361  / 4 شرازگ 2 /  ص 50 ، ذخأم 16 ، . 575 - 1
.1361  / 4 شرازگ 5 /  ص 76  ذخأم 16 ، . 576 - 2
.1361  / 4 شرازگ 2 /  ص 51  ذخأم 16 ، . 577 - 3
.1361  / 4 شرازگ 2 /  ص 52  ذخأم 16 ، . 578 - 4

يرازگربخ راـهب 1978 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرــشن  یماـظن ،» لـیلحت  هـیزجت و  کـی  قارع  ناریا و  گــنج  ، » شراــک مـیارفا  . 579 - 5
ص 28. گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  لک ، داتس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ریثکت  پیات و  یمالسا ، يروهمج 

.1361  / 4 شرازگ 7 /  ص 97 ، ذخأم 16 ، . 580 - 6
.1361  / 4 شرازگ 13 /  ص 145 ، ذخأم 16 ، . 581 - 7
.1361  / 4 شرازگ 15 /  ص 159 ، ذخأم 16 ، . 582 - 8
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 . (1) .دوشن » ییاه  تکرح 

رهشمرخ رد  ناریا  يزوریپ  قارع و  ناریا و  گنج  درک  یم  دیکأت  هک  یلاح  رد  یمالسا ، سنارفنک  نامزاس  لک  ریبد  یطـش ، بیبح 
.درک (2) رکذ  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  تبثم  یمدـق  ار  قارع  ینیـشن  بقع  .تـسا  هتـشاد  يداـیز  عفاـنم  برغ  لیئارـسا و  يارب 

نوناق قبط  یلو  ما  هدرک  رفس  هقطنم  هب  راب  شش  نم  : » تفگ يا  هبحاصم  یط  زین  للم ، نامزاس  لک  ریبد  هژیو  هدنیامن  هملاپ ، فالوا 
گنج رد  تالوحت  ناریا و  ریخا  ياه  يزوریپ  دروم  رد  يو  .داد » همتاخ  نآ  هب  تسا  لکشم  دوش ، یم  عورش  یگنج  یتقو  یمیدق ،

 . (3) .دریذپب » ار  طیارش  نیا  دهاوخ  یمن  قارع  یلو  : » تفگ درک و  هراشا  ناریا  طیارش  هب 

هک داد  هئارا  یلیلحت  هدنیآ  ياهزادـنا  مشچ  گنج و  تالوحت  زا  اکیرما ، رد  نوات ، جرج  یللملا  نیب  یکیژتارتسا و  تاعلاطم  زکرم 
ناما رد  راکشآ  تسکش  کی  زا  ار  دوخ  دناوتب  قارع  هک  یتروص  رد  دش  دیکأت  یبایزرا  نیا  رد  .درک  سکعنم  ار  نآ  اکیرما  ویدار 

هب ناج  یسایس  رظن  زا  هک  تشاد  دهاوخ  سناش  نیـسح  مادص  دبای ، تسد  ناریا  میژر  اب  حلـص  يارب  یلوبق  لباق  طیارـش  هب  دراد و 
، سراف جیلخ  رت  کچوک  ياهروشک  يارب  روشک  نیا  تادـیدهت  شهاک  قارع و  تسکـش  ریثأت  هب  هراشا  اب  لیلحت ، نیا  رد  .درببرد 
رد لیلحت  نیا  رد  .داد  دهاوخن  تسد  زا  ار  دوخ  تردـق  شیاهورین  رب  ناریا  ياه  يزوریپ  لیلد  هب  مادـص  هک  تسا  هدـش  ینیب  شیپ 

دهاوخ زاغآ  یتاحیلـست  يا  هقباسم  درک ، دنهاوخ  دیدجت  ار  دوخ  تاحیلـست  الامتحا  ود  ره  قارع  ناریا و  تسا : هدمآ  هدـنیآ  دروم 
عاضوا دنک و  طوقـس  مادص  رگا  نایم  نیا  رد  .دوزفا  دنهاوخ  روشک  ود  رب  دوخ  ذوفن  رب  گرزب  ياه  تردق  الامتحا  نآ  رد  هک  دش 

 . (4) .دوب » دهاوخ  برغ  عفانم  ررض  هب  دیآ  دوجو  هب  قارع  رد  یتابث  یب 

حلص يارب  شالت 

لاعف و هب  یـشیاسرف  تلاح  زا  ار  گـنج  تیعـضو  لاس 1361  دادرخ  اـت  لاس 1360  رهم  زا  گنج  رد  یماـظن  ياـه  يزوریپ  زاـغآ 
.داد رییغت  كرحترپ 

172 ص :

.1361  / 4 شرازگ 14 /  ص 150 ، ذخأم 16 ، . 583 - 1
.1361  / 4 شرازگ 5 /  ص 87 ، ذخأم 16 ، . 584 - 2

.نامه . 585 - 3
.1361  / 4 شرازگ 1 /  ص 43 ، ذخأم 16 ، . 586 - 4
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يرگیجنایم تئیه  .دنریگرـس  زا  ار  حلـص  ياه  شالت  دـحتم  للم  نامزاس  یمالـسا و  سنارفنک  نامزاس  ات  دـش  ثعاب  تالوحت  نیا 
مالعا تاقالم  نیا  رد  مادص  .درک  تاقالم  مادـص  اب  دنفسا 1360  رخاوا  رد  هروتوکس  دمحا  تسایر  هب  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس 
هکنیا رب  ینبم  ار  ناریا  ياضاقت  دادغب  اما  .دزادرپب  ناریا  هب  یلام  تمارغ  ناریا  كاخ  زا  ینیشن  بقع  نمض  تسا  رـضاح  قارع  درک 

 . .تفریذپن (1) دزادرپب ، گنج  نیا  زواجتم  یسررب  هب  یللملا  نیب  یهاگداد 

ياروش ياضعا  اب  هتعاس  هرکاذم ي 5  زا  سپ  دش و  نارهت  دراو  دنفسا 1360  زور 17  رد  یمالسا  سنارفنک  نامزاس  بختنم  تئیه 
؛ تسین حلـص  لابند  مادـص  : » تفگ تارکاذـم  هجیتن ي  هرابرد ي  يا  هبحاصم  یط  یمـشاه  ياقآ  .درک  كرت  ار  نارهت  عافد  یلاـع 
هب یـضارتعا  چـیه  شیاه  تبحـص  رد  تئیه  : » دوزفا ناـشیا  .دـنیب » یم  گـنج  هجیتن ي  ورگ  رد  ار  شدوخ  یتسه  ثعب  بزح  اریز 

دهدب زایتما  مه  قارع  دیهدب و  زایتما  امـش  دنتفگ  یم  ام  هب  و  .مینک ! تشذگ  دنتـساوخ  یم  ام  زا  یلو  دـندرکن  ناریا  ياه  هتـساوخ 
 . (2) .میدرک » در  تدش  هب  ام  هک 

نارهت هب  تسا  لیام  درک  مالعا  اددـجم  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  یجنایم  تئیه  نیبملا ، حـتف  تاـیلمع  رد  قارع  تسکـش  زا  سپ 
ناگدنمزر و زا  یـضعب  یتحاران  ثعاب   » ربخ نیا  باتزاب  تسا  هتـشون  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمـشاه  ياقآ  هک  نانچ  .دـنک  رفس 

مادص طوقس  زا  رتمک  هب  تسین  رضاح  یـسک  هدرب و  الاب  ار  اه  هتـساوخ  سب ، شتآ  شریذپ  زا  ینارگن  راهظا  اب  و.دش  دنت  ياهورین 
تحت مه  ماما  تیب  هک  دنک  یم  لقن  ینیمخ  اقآدـمحا  موحرم  زا  ناشیا  سپـس  .دـنک » افتکا  قارع  رد  یمالـسا  تموکح  سیـسأت  و 

 . .تسا (3) راشف 

هراشا ناریا  رد  قارع  يارب  یسلجم  لیکـشت  يارب  ناشیا  داهنـشیپ  یـسردم و  یقتدمحم  ياقآ  اب  تاقالم  هب  نینچمه  یمـشاه  ياقآ 
 . (4) .تسا » هتخادنا  قارع  هدنیآ ي  رکف  هب  ار  اه  یلیخ  ههبج  ياه  يزوریپ  : » دسیون یم  دنک و  یم 

داهنـشیپ يرگ و  یجنایم  تئیه  شرازگ  یمـشاه  ياقآ  اب  تاقالم  رد  تقو ، هجراـخ  ریزو  یتیـالو ، ياـقآ  دـنور  نیمه  همادا ي  رد 
یجیردت ینیشن  بقع  يارب  تئیه 

173 ص :

.1360  / 12  / 27 ندنل ، يرازگربخ  زا  لقن  هب  ص 13 و 14 ، ذخأم 124 ، . 587 - 1
ص 5 و 6. ذخأم 22 ، . 588 - 2

.1360  / 1 هعمج 20 /  شرازگ  ، 1380  / 2  / 23 یمالسا ، يروهمج  همانزور  نارحب ،» زا  سپ   » یناجنسفر یمشاه  ربکا  . 589 - 3
.1360  / 1 هبنش 24 /  هس  شرازگ  نامه ، . 590 - 4
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دندرک و نفلت  يا  هنماخ  ياقآ  : » یمشاه ياقآ  هتـشون ي  هب  نیدرورف  خیرات 30  رد  دعب  زور  کی  .دنک (2)  یم  حرط  ار  قارع (1) 
هتساوخ هب  هک  دنا  هدروآ  یحرط  هدمآ و  یمالسا  سنارفنک  نامزاس  زا  یگدنیامن  هب  یطـش  بیبح  هروتوکـس و  دمحا  ياقآ  دنتفگ 

هسلج هرابرد ي  ناشیا   (3) .مینک » تروشم  حبـص  ادرف  هک  دش  رارق  .میهدب  تروشم  زا  سپ  دیاب  ار  باوج  تسا و  کیدزن  ام  ياه 
: دسیون یم  یتروشم 

...متفر يا  هنماخ  ياقآ  رتفد  هب  گنج  نایاپ  طیارـش  هرابرد ي  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  داهنـشیپ  باوج  دروم  رد  تروشم  يارب  »
.تسا طرـش  مکح  رد  هک  دنا  هدرک  حرطم  يرگید  ياهزیچ  یلو  دنا  هدرک  داهنـشیپ  ناریا  كاخ  زا  ار  یقارع  ياهورین  جورخ  اهنآ 

ياهورین ندش  لئاح  درادن ؛ هرکاذم  هب  يزاین  تسا و  نشور  ام  رظن  هب  هک  ریازجلا ، دادرارق  ساسا  رب  دوردـنورا  هرابرد ي  هرکاذـم 
زواجتم ندرک  ادیپ  يارب  یگدیـسر  هتیمک ي  لیکـشت  زین  و  میریذـپ ؛ یمن  ار  نآ  دوخ  كاخ  رد  ام  هک  زرم ، يوس  ود  رد  فرط  یب 

قارع نآ  دزادرپب و  ار  تراسخ  دـیاب  تسا و  صخـشم  زواجتم  ام  رظن  زا  دـش و  دـهاوخ  تخادرپ  ساسا  نیمه  رب  مه  تراـسخ  هک 
دنا هدش  علطم  ناریا  هعماج ي  رب  مکاح  ياضف  زا  يدودح  ات  رفس  نیا  رد  مه  اهنآ  .دهدب  باوج  یتیالو  رتکد  ياقآ  دش  رارق  .تسا 

رایتخا هک  دـنناد  یم  تسا و  راوشد  سب  شتآ  شریذـپ  یناریا  نالوئـسم  يارب  گرزب ، نشور و  تازایتما  نودـب  هک  دـنا  هدـیمهف  و 
 . (4) .دنتسین » عالطا  یب  مه  ناشیا  تارظن  زا  تسا و  ماما  صخش  تسد  رد  گنج  حلص و 

اب هرکاذم  رد  روهمج  سیئر  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  تسا  هدش  هتشون  نیدرورف  زور 30  رد  یمشاه  ياقآ  تارطاخ  یقرواپ  رد 
سنارفنک نامزاس  لک  ریبد  یطـش  بیبح  یمالـسا و  سنارفنک  نامزاس  حلـص  تئیه  سیئر  هنیگ و  روهمج  سیئر  هروتوکـس  دمحا 

: دنتفگ تئیه  نیا  يوگنخس  یمالسا و 

زیچ دشاب  زواجت  ملظ و  زا  يریگولج  يارب  هک  یگنج  تسین ؛ دب  هشیمه  گنج  »

174 ص :

مدرم و يالاب  تاراظتنا  روشک و  یگنج  ياضف  : » تسا هتـشون  ربخ  نیا  حیـضوت  رد  دوخ  تارطاخ  رتفد  رد  یمـشاه  ياقآ  . 591 - 1
ار طرش  دیق و  اب  يروف و  ینیـشن  بقع  دنریگ و  یم  ءازهتـسا  هب  ار  تاداهنـشیپ  هنوگنیا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناگدنمزر  صوصخب 

ندرک عناق  فرـص  يدایز  تقو  ام  .دنوش  یمن  قارع  كاخ  دراو  اروف  ارچ  هک  دـنراد  داقتنا  گنج  نالوئـسم  هب  دـنناد و  یمن  یفاک 
(. 1361  / 1 هبنشکی 29 /  زور  شرازگ  ص 8  ، 1380  / 2  / 25 یمالسا ، يروهمج  همانزور ي  « ) مینک یم  دارفا  هنوگ  نیا 

.1361  / 1 هبنشکی 29 /  شرازگ  ص 8  ، 1380  / 2  / 25 یمالسا ، يروهمج  همانزور  نامه ، . 592 - 2
.1361  / 1 هبنشود 30 /  شرازگ  نامه ، . 593 - 3

.1361  / 1 هبنش 31 /  هس  شرازگ  نامه ، . 594 - 4
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هکنیا مه  مود  دراد ؛ یتاـعقوت  مه  قارع  دـییوگن  هکنیا  لوا  دـینکن : ناـیب  ار  بلطم  ود  اـم  خـساپ  رد  مراودـیما  .تسا  یبوـخ  رایـسب 
 . (1) .تسا » تواضق  یعون  لماش  دوخ  يرگیجنایم  ره  اریز  میتسین  یضاق  دییوگن 

لابند هب  هک  یلاح  رد  اریز  دیـسرن ؛ هجیتن  هب  هلحرم  نیا  رد  ناریا  نتخاس  دـعاقتم  يارب  یمالـسا  سنارفنک  يرگیجنایم  تئیه  شالت 
هب لیئارـسا  زواجت  رهـشمرخ و  حـتف  بقاعتم  .درکن  تقفاوم  ناریا  هک  دـندرک  یم  حرط  ار  یطیارـش  یلو  دـندوب  قارع  ینیـشن  بقع 
ات زا 15  یمالسا  حلص  هتیمک ي  .درک  دیدشت  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  ار  دوخ  تیلاعف  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  نانبل ، بونج 

تفرگ میمصت  هتیمک  .دوب  هتیمک  تسشن  نیمراهچ  هک  دنتـشاذگ  يا  هسلج  هکم  هدج و  رد  نئوژ 1982 ) ات 8   5  ) دادرخ 1361  18
ياـقآ قارع  هـب  یمازعا  هورگ  سیئر  .دـنک  لاـسرا  قارع  ناریا و  يروـهمج  ياـسؤر  هـب  يا  هناگادـج  ياـه  ماـیپ  هروتوکـس  ياـقآ 

ياـه شـالت  اـب  يراـکمه  يارب  قارع  دـیدش  هقـالع ي  هب  میهاربا  تزع  .درک  میلـست  ار  ماـیپ  میهاربا  تزع  هـب  هـک  دوـب  هروـتوکس 
یتسرپرس تحت  نارهت  هب  یمازعا  هورگ  .درک  دیکأت  گنج  هنالداع  لح  هار  نتفای  يارب  یمالـسا  تین  نسح  نویـسیمک  هناهاوخریخ 

ناشیا زا  مایپ  نیا  رد  .درک  میلـست  يا  هنماخ  هللا  تیآ  تقو  يروهمج  تساـیر  هب  ار  هروتوکـس  ماـیپ  هک  .دوب  هنیگ  هجراـخ ي  ریزو 
گنج و رد  ناتسبرع  ندوبن  فرط  یب  نآ  لیلد  دشن و  هتفریذپ  هک  دوب  هدش  توعد  همرکم  هکم  رد  حلص  هتیمک ي  اب  هرکاذم  يارب 

 . (2) .دش » ناونع  مادص  زا  هباشم  توعد 

: دسیون یم  يرگیجنایم  تئیه  یلاسرا  همان ي  یسررب  هوق و  هس  نارس  هسلج ي  هرابرد ي  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یمشاه  ياقآ 

يا همان  هنیگ  هجراخ  ریزو  یمالسا ، سنارفنک  نامزاس  یجنایم  تئیه  فرط  زا  مدرک  تکرـش  هوق  هس  نارـس  تروشم  هسلج ي  رد  »
.تسا هدروآ  هروتوکس  دمحا )  ) ياقآ زا  زا (3) 

175 ص :

.نامه . 595 - 1
ص 134. یتیالو ، ربکا  یلع  یلیمحت ، گنج  یسایس  خیرات  باتک  زا  لقن  هب  یبهذم ،» یلم -   » یتنرتنیا تیاس  . 596 - 2

هب همان  هس  دـیوگ  یم  فلگ  لحم  زاوها  رد  ینانخـس  یط  هاپـس ، تقو  هدـنامرف  ییاضر ، ياقآ   1361  / 4 خیرات 16 /  رد  . 597 - 3
دنیوگ یم  اهروشک  مینک ، تبحـص  دیایب ، قارع ، زا  مه  رفن  کی  ناتـسبرع ، هب  دـییایب  ناتـسبرع ، يوس  زا  دـنا  هداد  يا  هنماخ  ياقآ 

(. یصاصتخا هبحاصم  دیشر ، یلعمالغ  رادرس   ) ...مینک ثحب  میریگب و  هسلج.تسا  لیئارسا  دیدهت 
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داهنـشیپ رظتنم  ام  .دنا  هدرک  یتوعد  نینچ  مه  مادـص  زا  هک  دـش  مولعم  دـنورب و  هکم  هب  ناشیا  هک  تسا  هتـساوخ  روهمج  سیئر  زا 
 . (1) .دنسیونب » باوج  يا  هنماخ  ياقآ  هک  دش  رارق  میداد و  فلاخم  رظن  .دوب  راظتنا  فالخرب  داهنشیپ  نیا  میدوب و  یتبثم 

همانرب ي هب  عجار  : » دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  دادرخ  خیرات 17  رد  عافد  یلاع  ياروش  هسلج  هب  دوخ  تارطاخ  رد  یمـشاه  ياقآ 
هب همان  داـفم  دروم  رد  نینچمه  ناـشیا   (2) .مدرک » مـالعا  ار  تامیمـصت  نویزیولت  هبحاـصم ي  رد  میدرک ، ثحب  گـنج  هدـنیآ ي 

 . .مدرک (3) تبحص  روهمج  سیئر  اب  دیوگ  یم  هروتوکس  ياقآ 

یتیقفوم هب  هجیتن  رد  دشن و  نیمأت  دوب  ناریا  فده  هچنآ  یلک  روط  هب  تارکاذم  نیا  رد  هک  دهد  یم  ناشن  اه  شرازگ  نیا  عومجم 
ياضف هب  هلصافالب  دنک  یم  یلک  هراشا ي  هرکاذم  عوضوم  هب  هکنیا  رب  هوالع  تاقالم  تاسلج  حیضوت  رد  یمـشاه  ياقآ  .دیماجنین 

یلو دهد  یم  ماما  تایرظن  هب  ار  یلصا  شقن  تارکاذم  رد  نینچمه  ناشیا  .دنک  یم  هراشا  حلـص  يرارقرب  زا  ینارگن  ناریا و  لخاد 
.تسا هدرکن  نایب  هدننک ، هرکاذم  تئیه  دروم  رد  ار  ماما  هاگدید  ای  هرکاذم  هجیتن ي  صخشم  روط  هب  یشرازگ  چیه  رد 

يارب ناریا  تساوخرد  ای  تمارغ  يداهنـشیپ  غلبم  هرابرد  توافتم  رابخا  زا  يا  هراـپ  راـشتنا  مهم  هلئـسم  تارکاذـم  زا  هلحرم  نیا  رد 
دـنک و یم  رکذ  ار  رالد (4)  درایلیم  غلبم 25  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  راب  نیتسخن  يارب  یمـشاه  ياقآ  .دـشاب  یم  تمارغ  تفایرد 

: دسیون یم 

درایلیم غلبم 25  هتفرگ  میمـصت  يدوعـس  ناتـسبرع )  ) رد سراف  جیلخ  يراکمه  ياروش  سنارفنک  هک  دـنا  هدرک  هعیاش  یبرغ  عبانم  »
یـضار يور  شالت  دریگب و  مادـص  زا  تیامح  هرابرد ي  یمیمـصت  هتـسناوتن  سنارفنک  دـنزادرپب و  ناریا  هب  تمارغ  ناونع  هب  رـالد 

 . (5) .تسا » زکرمتم  حلص  هب  ناریا  ندرک 

.دریگب یمیمـصت  دروم  نیا  رد  هتـسناوتن  سنارفنک  تسا  دقتعم  دـنک و  یم  رکذ  یبرغ  عبانم  زا  ار  ربخ  ناشیا  تسا  نشور  هک  نانچ 
ياقآ نیا ، رب  هوالع 

176 ص :

 / 3 هبنشکی 16 /  شرازگ  ص 8  ، 1380  / 3  / 5 یمالـسا ، يروهمج  همانزور  نارحب » زا  سپ   » یناجنـسفر یمـشاه  ربکا  . 598 - 1
.1361

.نامه . 599 - 2
.1361  / 3 هعمج 21 /  شرازگ  ص 8 ، ، 1380  / 3  / 6 یمالسا ، يروهمج  همانزور  نامه ، . 600 - 3

یمن رتمک  رالد  دراـیلیم  میتفگ 50  ام  رـالد و  دراـیلیم  دـنتفگ 25  لوا  اـهنآ  : » دـیوگ یم  دوـخ  باـتک  رد  زین  ردـص  ینب  . 601 - 4
(. 309 ص 310 -  لوا ، دلج  « ) .میریگ

.1361  / 3 هعمج 14 /  شرازگ  ص 8 ، ، 1380  / 3  / 5 یمالسا ، يروهمج  همانزور  نامه ، . 602 - 5
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: دسیون یم  یبرغ  ياه  هناسر  يزاس ) هعیاش   ) ربخ حیضوت  رد  یمشاه 

ندناسرت يارب  ار  یمالـسا  بالقنا  رودص  رطخ  تسا و  دـنمتردق  زوریپ و  ناریا  هک  دـنا  هتفریذـپ  یعمج  طابترا  ياه  هناسر  نونکا  »
 . (1) .دننک » یم  لابند  ار  یفارحنا  فادها  تاعیاش  نیا  اب  الومعم  دننک و  یم  غیلبت  هقطنم  ياه  تلود 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ردص  ینب  .تسا  هدش  هراشا  يداهنشیپ  مقر  هب  رگید  یعبانم  رد  نیا ، رب  هوالع 

رتمک رالد  درایلیم  هب 50  ام  رالد و  درایلیم  دنتفگ 25  اهنآ  دنزادرپب  تمارغ  ام  هب  دندوب  رضاح  هک  سراف  جیلخ  ياهروشک  داهنشیپ  »
 . (2) .میدشن » عناق 

: دیوگ یم  دنک و  یم  تیاور  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  تخادرپ  شور  يداهنشیپ و  مقر  یناحبس  هللا  تزع  ياقآ 

ات 100 میرضاح  مینک و  یم  سیسأت  یقودنص  ام  دوش  مامت  گنج  رگا  دنداد  داهنشیپ  برع  ياه  خیش  هک  رهـشمرخ  حتف  نامز  رد  »
نارود ياـه  ناـیز  يزاـسزاب  فرـص  هک  قارع  يارب  یکی  ناریا و  يارب  اـت  ود  هک  يروط  هب  میزیرب  قودنـص  نیا  رد  رـالد  دراـیلیم 

 . (3) .دننک » گنج 

: تشون ناریا  تاماقم  هب  ناتسبرع  داهنشیپ  هرابرد  ینیرحب  یماقم  زا  لقن  هب  نویبیرتدلاره 

.تسا هدومن  لبقت  ار  ناریا  هب  یگنج  تمارغ  رالد  دراـیلیم  تخادرپ 50  ناریا ، تاماقم  يارب  يا  همان  یط  يدوعس  ناتـسبرع  تلود  »
زا یتمـسق  تـخادرپ  هـب  رـضاح  زین  رگید  یبرع  ياـهروشک  قارع ، رب  هوـالع  گـنج ، نداد  ناـیاپ  اـب  ناریا  تقفاوـم  تروـص  رد  و 

 . (4) .دنشاب » یم  ناریا  هب  هدراو  تاراسخ 

.دنک (6) یم  هراشا  رالد  درایلیم  تخادرپ 50  يارب  سراف  جیلخ  رد  قارع  ناتسود (5)  داهنـشیپ  هب  زین  اکیرما ، پاچ  میات ، هلجم ي 
: تسا هدش  هتشون  هراشا و  حلص » دیرخ   » رب ینبم  اه  ییاکیرما  رظن  هب  ندنل ، زمیات  راگنربخ  ساموت ، رفوتسیرک  شرازگ  رد  نینچمه 

حلص هلداعم ي  هب  ات  دنا  هدامآ  الامتحا  اه  یتیوک  اه و  يدوعس  »

177 ص :

.نامه . 603 - 1
تعاس 21:30.  1379  / 7  / 3 هسنارف ، ویدار  ص 6 ، ، 1379  / 7 نتلوب 5 /  ربخ ، يزکرم  دحاو  . 604 - 2

.90B13-01-18 مایپ هرامش  تعاس 18:01 ، ، 1379  / 8  / 14 هژیو ، سکلت  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 605 - 3
.1361  / 5 شرازگ 2 /  ص 368 ، ذخأم 16 ، . 606 - 4

گنج رامـشزور   ) .تسا هدرک  هراشا  ناتـسبرع  يرالد  درایلیم  داهنـشیپ 25  هب  یبیل  پاچ  رـضخالا ، فحز  هماـن ي  هتفه  . 607 - 5
(. 1361  / 5 شرازگ 5 /  دلج 20 ص 400 ، قارع ، ناریا و 

يروهمج يرازگربخ  نتگنشاو ، هرامـش 15 ، ناضمر » تایلمع  هظحل  هب  هظحل  شرازگ  ، » یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  . 608 - 6
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1361 ص 6.  / 5 ناریا 2 /  یمالسا 
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هداد تبثم  خـساپ  یگنج  تمارغ  رـالد  دراـیلیم  يارب 150  ناریا  تساوخرد  هب  درادـن ، راظتنا  ادـج  سک  چـیه  یلو  .دـننک  کـمک 
 . (1) .دوش »

هراشا و شکارم (2)  ساف  رهـش  رد  یمالـسا  ياهروشک  نارـس  سالجا  هب  قارع  ناریا و  گـنج  رد  لـلم  ناـمزاس  شقن  باـتک  رد 
زا یـشان  ياه  یبارخ  میمرت  يارب  یمالـسا  يزاسزاب  قودنـص  قیرط  زا  رالد  درایلیم  دص  زا  شیب  دندش  رـضاح  : » تسا هدش  هتـشون 

تمارغ رالد (4)  دراـیلیم  غلبم 150  ار  ناریا  تساوـخرد  یـشرازگ  یط  رتـیور  يرازگربـخ   (3) .دـنیامن » تخادرپ  ناریا  هب  گـنج 
ياهروشک دنک  یم  هراشا  نینچمه  .دنک  یم  رکذ  یقارع  هدش ي  هدـنار  رازه  دـنچ  تشگزاب  مادـص و  همکاحم ي  اب  هارمه  یگنج 

هدـهع هب  تمارغ  تخادرپ  يارب  يدـهعت  چـیه  قارع  تلود  اما  دـنزادرپب  ناریا  هب  تمارغ  رالد  درایلیم  دنا 25  هتفریذپ  سراف  جـیلخ 
داد و حیضوت  ار  ناریا  طیارش  يا  هبحاصم  رد  زین  یناسارخ ، ییاجر  ياقآ  للم ، نامزاس  رد  ناریا  مئاد  هدنیامن ي  .تسا (5)  هتفرگن 

راثآ اهرهـش و  تاسیـسأت و  اه ، نامتخاس  بیرخت  ار  مقر  نیا  نییعت  هوحن ي  كالم  درک و  رکذ  رالد  دراـیلیم  ار 150  تمارغ  غلبم 
نیریـش رـصق  هزیوـه و  رهـشمرخ ، ياهرهـش  رهـشمرخ ، كرمگ  ناداـبآ ، میظع  هاگـشیالاپ  ار  اـهنآ  هلمج  زا  درک و  مـالعا  یخیراـت 

 . .تسناد (6)

نالوئسم .دمآ  دوجو  هب  تمارغ  تخادرپ  رهـشمرخ و  حتف  زا  سپ  گنج  همادا  هرابرد ي  هک  یتاماهبا  تالاؤس و  هب  خساپ  رد  اهدعب 
: تفگ ینانخس  رد  یمشاه  ياقآ  .تسا  مهم  هک  دنداد  يدیدج  تاحیضوت  یماظن  یسایس - 

اهنآ همه ي  ...دیسرن (7)  ام  هب  هنیمز  نیا  رد  یماغیپ  چیه  تسین  تسرد  دنداد ، داهنشیپ  لوپ  ام  هب  دوش  یم  هتفگ  هک  اه  فرح  نیا  »
زا سپ  دوب و  هعیاش 

178 ص :

.1361  / 5  / 6 نارهت ، ص 12 ، هرامش 18 ، نامه ، . 609 - 1
رد برع  هعماج ي  سنارفنک  رد  دهف  کلم  : » دسیون یم  ارحص  يوجگنج  باتک  رد  يدوعس )  ) ناطلـس نب  دلاخ  هدازهاش  . 610 - 2

ناریا هب  سراف  جـیلخ  يراکمه  ياهروشک  يوس  زا  تمارغ  تخادرپ  ناریا و  زا  قارع  ياهورین  لـماک  ینیـشن  بقع  حرط  شکارم ،
زا لـقن  هب  ، 1376  / 5  / 14 یمالـسا ، يروـهمج  يرازگربـخ  « ) .درک در  ناریا  یلو  تفریذـپ  قارع  ار  حرط  نـیا  درک ، داهنـشیپ  ار 

(. 12 ص 13 -  ، 1374  / 5  / 17 هرامش 283 ، قارع ، ياهربخ  نتلوب  قارع ، یلم  يرازگربخ 
.488 قارع ، ناریا و  گنج  رد  للم  نامزاس  شقن  باتک  زا  لقن  هب  یبهذم ،» یلم -   » یتنرتنیا تیاس  . 611 - 3

درایلیم مقر 150  هب  تمارغ  زا  شـسرپ  رد  تقو ، روهمج  سیئر  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  اب  هبحاصم  رد  دـنله  زا  زنیترام  ياقآ  . 612 - 4
(. 1361  / 3 هبحاصم 22 /  خیرات  ص 70  دلج 2 ، اه ، هبحاصم  باتک  زا  لقن  هب  یبهذم ، یلم -  تیاس   » .تسا هدرک  هراشا  رالد 

.1361  / 4 شرازگ 17 /  ، 173 ص 174 ، ذخأم 16 ، . 613 - 5
ص 2. ، 1361  / 4  / 2 ناهیک ، همانزور  للم » نامزاس  رد  یتاعوبطم  هبحاصم  ، » یناسارخ ییاجر  دیعس  . 614 - 6

نارهت ص 92. ، 1378 ین ، رشن  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  اب  وگو  تفگ  اه ، تحلصم  اه و  تقیقح  يریفس ، دوعسم  . 615 - 7
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 . (1) .درادن » تحص  یتاراهظا  نینچ  هک  میدش  هجوتم  يریگ  یپ 

قارع ناریا و  نایم  حلص  دادرارق  زونه  نوچ  مییوگب  ار  قیاقح  هک  میتسین  یتیعضو  رد  زونه  ام  : » تفگ هلئسم  لصا  هرابرد ي  ناشیا 
یلئاسم مینک  رـشتنم  ار  دانـسا  رگا  .مییوگب  ار  نتفریذپن  ای  نتفریذپ  لیالد  گنج و  قیاقح  میناوت  یمن  العف  ام  اذل  تسا ، هدشن  اضما 

خیرات اب  هک  یناسک  همه  هب  نم  : » دوزفا ناشیا  سپس  .دوش » یم  كانرطخ  روشک  هدنیآ ي  يارب  دریگ و  یم  رارق  نمـشد  رایتخا  رد 
 . (2) .دسرارف » گنج  لئاسم  ررض  یب  راشتنا  يارب  طیارش  ات  دننک  ربص  منک  یم  هیصوت  دنتسه  انشآ  گنج 

هب تمارغ  تخادرپ  يارب  ناتـسبرع  داهنـشیپ  هرابرد ي  نامرک  رد  دیهـش  نارادرـس  هرگنک ي  رد  تقو ، هجراخ  ریزو  یتیالو ، ياـقآ 
: تفگ ناریا 

یم مالعا  مدوب  ایاضق  نایرج  رد  نآ  زا  دعب  یـسایس  تارکاذـم  لاس  ود  سدـقم و  عافد  لاس  نارود 8  رد  هک  یـسک  ناونع  هب  نم  »
 . (3) .درادن » تحص  اعدا  نیا  منک 

: دهد یم  يرتشیب  حیضوت  گنج  هرابرد ي  یلدمه  نویزیولت  همانرب ي  طبض  ماگنه  هب  نینچمه  ناشیا 

.دـنداد یم  داهنـشیپ  اه  هطـساو  صاخـشا و  .دـشن  تراـسخ  ناربج  يارب  لوپ  تخادرپ  داهنـشیپ  یللملا  نیب  داـهن  روشک و  چـیه  زا  »
رگید هک  دوش  صخـشم  یلـصا  فرط  دروایب و  باوج  ام  رظن  نیمأت  يارب  تفر  درک و  تبحـص  ام  اب  قبـسا  لـک  ریبد  یطـش  بیبح 

« .زواجتم نییعت  ینیشن و  بقع  میتساوخ  یم  زیچ  ود  ام  .دماین 

یلو تفر  هک  میتفگ  تمارغ  هرابرد ي  ار  نامرظن  ام  هک  دوب  هدـش  لاعف  زین  دـنه  هجراخ  ریزو  نواـعم  : » دـیوگ یم  نینچمه  ناـشیا 
: دیوگ یم  زین  هاپس ، قباس  هدنامرف  ییاضر ، ياقآ   (4) .درواین » یخساپ 

زرم هلئسم  ایناث  .درادن  تحص  الوا  .دنزادرپب  ار  ناریا  تمارغ  دندرک  داهنشیپ  برع  خویش  رهـشمرخ ، يدازآ  زا  سپ  دوش  یم  هتفگ  »
رگید اـت  دوش  یم  هچ  زواـجتم  اـب  دروخرب  فیلکت  تساـجک و  اـم  زرم  هرخـالاب  هکنیا  دوب و  حرطم  اـم  تینما  .دوب  تمارغ  زا  رتمهم 
یتقو ات  مینیبب ، ار  ایند  لمعلا  سکع  ات  میدرک  لمأت  .میدرکن  تایلمع  یتدم  رهـشمرخ  حـتف  زا  دـعب  ام  .میـشابن  زواجت  رارکت  دـهاش 

يارب یمزع 

179 ص :

ص 3. ، 1379  / 3  / 4 یمالسا ، يروهمج  همانزور  تیالو ، ناوریپ  شیامه  رد  ینارنخس  یناجنسفر ، یمشاه  ربکا  . 616 - 1
.نامه . 617 - 2

.عالطا تهج  نوتس  ص 2 ، ، 1377  / 3  / 6 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 618 - 3
.درگزیم رد  نارضاح  شسرپ  هب  خساپ  ، 1378  / 6  / 11 مج ، ماج  هرامش 14  ویدوتسا  . 619 - 4
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 . (1) .میدش » قارع  كاخ  دراو  میدیدن  گنج  هلصیف 

هب دانتـسا  اب  هک  ایلاتیا ، ریفـس  ياهداهنـشیپ  دروم  رد  یجنگ  ربکا  ياقآ  هلاقم ي  حیـضوت  رد  انـسیا  اب  وگو  تفگ  رد  نینچمه  ناشیا 
: دیوگ یم  تسا ، هدش  هتشون  یمشاه  ياقآ  باتک 

نینچ هب  دناوت  یم  یلقاع  ناسنا  مادک  یتسارب  تسین ، یقطنم  دوب  هداد  ناریا  هب  حلص  داهنشیپ  ایلاتیا ، ریفـس  دنیوگ  یم  یخرب  هکنیا  »
دنیوگ یم  هکنیا  اـی  .دراپـسب  يزیمآ  فراـعت  ياـه  ماـغیپ  نینچ  تسد  هب  ار  روـشک  تشونرـس  دـنک و  داـمتعا  هیاـپ  یب  ياـه  نخس 

افرص نیا  الوا  هک  ارچ  دیآ ، یمن  رامش  هب  حلص  تاداهنـشیپ  فیدر  رد  اساسا  دنک  یم  لبقت  ار  گنج  جراخم  درک  مالعا  ناتـسبرع 
نیا يارب  یبوتکم  هچ  دوب ؟ هداد  حلص  داهنـشیپ  اجک  یک و  ناتـسبرع  اعقاو  درادن و  يدانتـسا  چیه  تساه و  هدینـش  زا  یکی  دح  رد 

دروـم رد  طـقف  اریز  دـش ؛ یمن  لـح  یلـصا  لکـشم  داد  یم  اـم  هب  مه  رـالد  دراـیلیم  ناتـسبرع 100  رگا  اـیناث  دراد ؟ دوـجو  فرح 
تیعـضو دروم  نیا  رد  دراد و  شزرا  رالد  درایلیم  اهدـص  اـم  يارب  هک  تسا  يا  هقطنم  یـضرا  تیماـمت  هلئـسم  زا  غراـف  دوردـنورا 

 . (2) .تشادن » دوجو  یصخشم 

ناریا ياه  هتساوخ  نیمأت  تمارغ و  تخادرپ  يارب  يداهنـشیپ  ماقرا  تارکاذم و  زا  یـشخب  هرابرد ي  اهدعب  هک  یتاحیـضوت  زا  ادج 
نیا تفگ : ناتـسکاپ  تقو  روهمج  سیئر  قحلاءایـض ، اهدعب  هک  نانچ  دیـسر ، تسب  نب  هب  تارکاذم  دـسر  یم  رظن  هب  دـش ، حرطم 

رد یمشاه  ياقآ  هک  نانچ  عقاو ، رد  .تسا (3)  هدـنام  ماکان  قارع  ناریا و  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  شیوخ  تیرومأم  رد  تئیه 
میهاوخ و یم  اـم  هک  ار  یحلـص  رگا   » اریز دـندرکن ؛ هجوت  ناریا  ياهداهنـشیپ  هب  ناریاـس  مادـص و  درک  ناـیب  هعمج  زاـمن  هبطخ ي 

.دوب مادص  ظفح  يارب  اه  شالت  هکنآ  لاح   (4) .دنک » یم  طوقس  مادص  دنهدب  تسا  نامقح 

راشف تحت  دادرخ 1361  خـیرات 20  رد  ینیـشن  بقع  يارب  قارع  هبناج ي  کی  یگداـمآ  مـالعا  اـه  شرازگ  زا  یخرب  هب  هجوت  اـب 
رد يا  هنماخ  هللا  تیآ  هک  نانچ  .درک  دیکأت  دوخ  عضاوم  رب  ناریا  اددجم  دـیدج  تیعـضو  رد  .دوب  سراف  جـیلخ  هقطنم  ياهروشک 

: تفگ یبرع  هدحتم ي  تاراما  هژیو  هداتسرف ي  اب  تاقالم 

180 ص :

.ص 8. ، 1378  / 11 هبنش 19 /  هس  ناهیک ، همانزور  اب  هبحاصم  ییاضر ، نسحم  . 620 - 1
ص 16. ، 1378  / 12  / 14 زورما ، حبص  همانزور  انسیا ،)  ) نایوجشناد يرازگربخ  زا  دیدزاب  ییاضر ، نسحم  . 621 - 2

.1361  / 4 شرازگ 5 /  ص 77 ، ذخأم 16 ، . 622 - 3
.1361  / 2 مود 17 /  هبطخ  ص 172 و 173 ، ذخأم 22 ، . 623 - 4
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گنج لثم  مه  ار  یلیمحت  ام  حلـص  اریز  .دوب  دهاوخن  ام  لوبق  دروم  دننک  لیمحت  ام  هب  ار  هنالداعریغ  حلـص  دـنهاوخب  یناسک  رگا  »
 . (1) .دش » دهاوخن  هدیچرب  هقطنم  رد  زواجت  هشیر  دوشن  تازاجم  زواجتم  رگا  .میناد  یم  لمحت  لباقریغ  راوگان و  یلیمحت 

هک یلوا  زا  ام  هکنیا  رب  ینبم  دـنتفگ  ینانخـس  ینیـشن  بقع  يارب  مادـص  داهنـشیپ  دـیدج و  تالوحت  هب  شنکاو  رد  زین  ینیمخ  ماما 
نوریب دیورب  هک  تسا  نیا  ام  طیارش  زا  یکی  نوریب » دیورب  دیاب   » میتفگ یم  لوا  زا  دوب و  یکی  ناملئاسم  الاح  ات  دش  عورـش  گنج 

تراسخ ار  مود  هلئـسم  ماما   (2) .نوریب » دـیورب  دـیاب  دوشب ، یمهافت  کی  دـیهاوخ  یم  رگا  «. » مینک یم  ناـتنوریب  دـیورن  مه  رگا  )
دوش یم  ملاظ  قیوشت  بجوم  دنک  ضامغا  ناریا  رگا  هک  دنتسناد  مهم  تهج  نیا  زا  ار  تراسخ  ناربج  هیـضق  دندرک و  رکذ  گنج 

(3) و .مینک » یم  حلـص  زاب  بوخ ، رایـسب  اقآ  هک  دنیوگ  یم  دعب  مه  دنروآرد  ار  طاسب  نیمه  دـندرگرب و  هرابود  مه  زاب  ادرف   » هک
: دنتفگ نینچمه  ناشیا   (4) .مینک » اهر  ار  مرجم  دیابن  میراد  تردق  هک  نونکا  ام  : » دندرک هفاضا 

دریذـپ یم  یلقع  ره  هک  يزیچ  نآ  زا  میهاوخ  یمن  مییوـگب و  ینـالقعریغ  یلقعریغ و  زیچ  کـی  مینک ، لـیمحت  هک  میهاوـخ  یمن  »
رگا ام  درک ، قیوشت  شتیاـنج  رد  دـیابن  ار  یناـج  مدآ  هکنیا  هطـساو  هب  دراد ، هک  يونعم  دـعب  نآ  هطـساو  هب  مه  نآ  مینیـشنب ، بقع 

 . (5) .شتیانج » هب  تسا  یناج  نیا  ندرک  قیوشت  شیانعم  مینکب  حلص 

امـش .دـیراذگب  رانک  ار  اه  فرح  نیا  رگید  امـش  دـینز ، یم  ار  اه  فرح  نیا  امـش  هک  تسین  زور  نآ  زورما  : » دـندرک هفاضا  سپس 
شنایماح قارع و  يارب  هک  نازیم  نامه  هب  ناریا  رترب  تیعقوم   (6) .دییوگب » ار  یلئاسم  وچمه  کی  دیناوتب  هک  دیرادن  یتردق  رگید 

مامتا هشیدـنا  ساسا  نیمه  رب  .دوب  هدـش  رطاـخ  ناـنیمطا  سفن و  هب  داـمتعا  بجوم  ناریا  نالوئـسم  مدرم و  يارب  دوب  هدـننک  نارگن 
هب نداد  نایاپ  ناریا  ياه  هتساوخ  نیمأت  نودب  دیسر  یمن  رظن  هب  دوب و  هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  زین  ناریا  ياه  هتساوخ  نیمأت  گنج و 

: تسا تشادرب  نیمه  دیؤم  تقو ، ریزو  تسخن  يوسوم ، سدنهم  تاراهظا  .دشاب  نکمم  گنج 

181 ص :

ص 17. ، 1361  / 3  / 20 ناهیک ، همانزور  . 624 - 1
.1361  / 3  / 23 ینیمخ ، ماما  تانایب  ص 191 ، دلج 16 ، رون  هفیحص  . 625 - 2

ص 192. نامه ، . 626 - 3
.نامه . 627 - 4

ص 194. نامه ، . 628 - 5
.نامه . 629 - 6

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 700 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_181_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_181_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_181_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_181_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_181_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_181_6
http://www.ghaemiyeh.com


يزوریپ و هناتسآ  رد  نامدوخ  تسد  اب  ام  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تسا  هدرکن  ادیپ  ققحت  ام  طیارش  هک  یلاح  رد  حلـص  هب  نداد  نت  »
يارب یعفن  هن  نآ  رد  هک  میهدـب  یحلـص  هب  نت  هناراکـشزاس  تروص  هب  دسانـش ، یم  ار  اـم  قحب  عضوم  دراد  ناـهج  هک  یعقوم  رد 

 . (1) .نآ » یناهج  موهفم  رد  بالقنا  يارب  یعفن  هن  قارع و  تلم  يارب  یعفن  هن  تسه و  نامدوخ  تلم 

( زواـجتم تیموکحم  تمارغ و  تخادرپ  یللملا ، نیب  ياـهزرم  هب  اـه  یقارع  ینیـشن  بقع  لـماش   ) هدـش نییعت  طیارـش  زا  ناریا  رگا 
هوالع یمادقا  نینچ  .دوب (2) و  زواجت  همادا  يارب  وا  لامعا  رب  نتشاذگ  هحـص  زواجتم و  هب  نداد  هزاجا  هلزنم ي  هب  درک  یم  لودع 

زا .دوب  اهروشک  ریاس  هب  قارع  زواـجت  هقطنم (3) و  رد  ینماان  يانعم  هب  تخاـس  یم  نکمم  ناریا  هب  ار  قارع  ددـجم  هلمح  هکنیا  رب 
ربانب قارع  نوچ  دوب و  ناریا  يرترب  نتخانش  تیمسر  هب  يانعم  هب  زواجتم ، تیموکحم  هژیوب  ناریا  ياه  هتـساوخ  نیمأت  رگید  یفرط 

نآ رد  دوب و  قارع  روشک  مادـص و  صخـش  زا  رتارف  زواـجتم  ندرک  موکحم  دوب  هدرک  هلمح  ناریا  هب  یللملا  نیب  یعاـمجا  قفاوت و 
.دش یم  بوسحم  گرزب  ياه  تردق  هنالداعریغ ي  ياهراشف  رب  نتشاذگ  هحص  نآ  شریذپ  عاضوا 

للم نامزاس  همانعطق ي 514  رودص 

رب نآ  راـهم  ترورـض  ناریا و  يزوریپ  ياهدـمایپ  زا  ینارگن  لاـح ، نیع  رد  .دوب  هدیـسر  تسب  نب  هب  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  هلئـسم 
لاعف نآ  لک  ریبد  للم و  ناـمزاس  تینما  ياروش  هعقاو  نیا  رد  .دوب  هدوزفا  گـنج  هب  نداد  همتاـخ  يارب  کـیتاملپید  ياـه  تیلاـعف 

.دش یم  یشان  اکیرمآ  یسایس  ياه  شالت  نآ  زا  یمهم  شخب  دروآ  یم  دراو  ناریا  هب  للم  نامزاس  هک  يراشف  هکنیا  نمض  .دندوب 
: دیوگ یم  قارع  رد  اکیرما  قباس  ریفس  هک  نانچ 

للم نامزاس  تینما  ياروش  همانعطق  هک  مینک  روبجم  ار  روشک  نیا  ات  دوب  ناریا  هب  یـسایس  راشف  دادـغب ، هب  ام  کـمک  نیرت  گرزب  »
 . (4) .دریذپب » گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار 

182 ص :

.1361  / 4 شرازگ 20 /  ص 204 و 205  ذخأم 16 ، . 630 - 1
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.نامه . 632 - 3
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مئالع ندـش  راکـشآ  اـب  لـیلد ، نیمه  هب  .دـش  ینارگن  شیازفا  بجوم  ناریا  رد  لـلم ، ناـمزاس  تاـکرحت  رب  اـکیرمآ  ریثأـت  شقن و 
: تفگ داد و  ناشن  شنکاو  هعمج  زامن  رد  یمشاه  ياقآ  للم  نامزاس  تینما  ياروش  تیلاعف 

سب شتآ  هب  مکح  دنهدب و  لیکـشت  ار  دحتم  للم  نامزاس  تینما  ياروش  دنهاوخ  یم  اه  ییاکیرما  هک  دـنا  هدرک  دـنلب  يا  همزمز  »
تینما ياروش  دیراذگب.تینما  ياروش  مه  نآ  للم و  نامزاس  مه  نآ  دنراتخم ، دننکب ، دنهاوخ ، یم  هک  يراک  ره  اهنآ  لاح  دـننکب 

هک ار  يروشک  کی  هک  دـنیوگب  دننیـشنب و  اجنآ  لقاع  مدآ  رفن  دـنچ  دـنناوت  یم  روطچ  دربب ، ار  شدوخ  يوربآ  رگید  راب  کی  مه 
نیا هدید و  تراسخ  همه  نیا  دوب و  لاغشا  هام  شرهش 20  هد  زا  شیب  شیاتـسور و  رازه  زا  شیب  شکاخ و  عبرم )  ) رتمولیک اهرازه 

نودب هدـش ، ملظ  وا  هب  يروج  نیا  هدوب و  لیطعت  شیاه  هناخراک  لیطعت و  شیاهردـنب  همه  نیا  هداد و  حورجم  هداد و  دیهـش  همه 
شرمع رد  یتعاس  ره  هک  یتلم  دننادب  همه  لیئارسا ، عاجترا ، اکیرما ، ایند ...؟ يوت  دریذپ  یم  یک  دنک  لوبق  ار  سب  شتآ  زیچ  همه 

ای درک  ریدخت  دز و  لوگ  دوش  یمن  ار  تلم  نیا  تسا  عونتم  ياه  يزوریپ  دـهاش  شرمع  رد  يا  هتفه  ره  شرمع و  رد  يزور  ره  و 
دییوگب دیناوت  یم  امـش  اهنیا  هب  دـنا  هدـش  نئمطم  [ نا ] شدوخ هب  ردـق  نیا  هک  یمدرم  نیا  .دورن  شدوخ  قح  لابند  هب  درک  شراداو 

 . (1) اهنیا »؟ لاثما  ای  دهدب  امش  هب  تراسخ  ناونع  هب  يزیچ  کی  مادص  ات  دینک  زارد  ار  ناتتسد  دیتسیاب و  ناتزرم  تشپ 

ندیشخب نایاپ  يارب  ار  یحرط  مه  قارع  اه  شرازگ  یخرب  هبانب  .دش (2)  رازگرب  تینما  ياروش  دیدج  تسشن  ندرا  تساوخرد  هب 
ياروش ياضعا  بیوصت  لـیمکت و  دـیدج و  هماـنعطق ي  سیون  شیپ  هیهت  هناتـسآ ي  رد  .درک (3)  هئارا  للم  ناـمزاس  هب  گـنج  هب 
ياروش ياضعا  تسـشن  هرابرد ي  اـکیرما  ویدار  شرازگ  .دش (4)  دادـغب  دراو  یناهگان  روط  هب  ندرا ، هاشداپ  نیـسح ، هاش  تینما ،

.دنراد يرثؤم  شقن  همانعطق  هیهت ي  رد  اه  ییاکیرما  داد  یم  ناشن  همانعطق  ياوتحم  تینما و 

هسلج ي رد  ارآ  قافتا  هب  دـیدج 514  همانعطق ي  تینما ، ياروش  ياضعا  قفاوت  زا  اکیرما  ویدار  شرازگ  زا  سپ  زور  ود  ماـجنارس 
خیرات 12 رد  تینما  ياروش   2382

183 ص :

ص 288 و 289. ذخأم 23 ، . 634 - 1
.اکیرما ویدار  ، 1361  / 4 شرازگ 18 /  ص 185 و 186 ، ذخأم 16 ، . 635 - 2

 / هبنشکی 13 شرازگ  ص 9 ، ، 1380  / 3  / 9 ناریا ، یمالسا  يروهمج  همانزور  نارحب ،» زا  سپ  ، » یناجنسفر یمشاه  ربکا  . 636 - 3
.1361  / 4

.اکیرما ویدار  ، 1361  / 4 شرازگ 18 /  ص 185 و 186 ، ذخأم 16 ، . 637 - 4

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 702 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_183_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_183_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_183_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_183_4
http://www.ghaemiyeh.com


شتآ راتساوخ   » لوا دنب  رد  همانعطق ي 514  .دش  رداص  للم  نامزاس  ههام ي  توکس 22  زا  سپ  و  ( 1361  / 4  / 21  ) هیئوژ 1983
یللملا نیب  هدش ي  هتخانش  ياهزرم  هب  اهورین  ینیشن  بقع  راتساوخ   » دنب رد  و  یماظن » ياه  تایلمع  همه ي  يروف  همتاخ ي  سب و 

هدـش ینیب  شیپ  ینیـشن  بقع  سب و  شتآ  رب  تراظن  دـییأت و  روظنم  هب  دـحتم  للم  نامزاس  نارظان  زا  یهورگ  مازعا   » دـنب رد  .دوب »
هنـالداع و لـح  هار  هب  یباـیتسد  يارب  لـک  ریبد  قیرط  زا  گـنهامه  يوحن  هب  هنارگیجناـیم  ياـه  شـشوک  هب  مراـهچ  دـنب  رد  .دوـب »
هب هک  یتامادقا  زا  دش  تساوخرد  رگید  ياه  تلود  همه ي  زا  مجنپ  دنب  رد  دـش و  دـیکأت  فرط  ود  ره  لوبق  دروم  هنادـنمتفارش ي 

 . .دننک (1) يراددوخ  دناسر  یم  يرای  تافالتخا  همادا 

نیا رد  ناریا ، هب  قارع  تلود  زواـجت  ندوـب  زرحم  دوـجو  اـب  دـندقتعم  همانعطق ي 514  یـسررب  رد  لـلملا  نیب  قوقح  ناسانـشراک 
نیا رب  هوـالع  .تسا (2)  هدـشن  هدافتـسا  زواجت  هژاو ي  زا  رهم 1359 )  1980  ) ربماتپس 6 خروم 28  همانعطق 479  دـننامه  همانعطق 

ار ناریا  كاخ  قارع  هک  یتدـم  رد  عقاو ، رد  .دـش  رداص  نیـشیپ  همانعطق ي  زا  سپ  زور  هام و 15  هلصاف ي 21  اب  همانعطق ي 514 
ناریا كاخ  زا  لماک -  هن  مه  نآ  یقارع -  ياهورین  هکنآ  زا  سپ  اهنت  دادـن و  ناشن  یـشنکاو  چـیه  للم  ناـمزاس  دوب  هدرک  لاغـشا 

نایم دروخرب  ندش  ینالوط  هرابرد ي  قیمع  ینارگن  راهظا  : » ترابع اب  دیدج  همانعطق ي  دندرک ، ینیشن  بقع  ای  دندش  هدنار  نوریب 
هب اهورین  ینیـشن  بقع  سب ، شتآ  يرارقرب  زا  همانعطق  رد  گنج ، هام  لوط 22  رد  راب  نیلوا  يارب  نینچمه  .دـش  رداص  روشک » ود 
هب مارتـحا  نـینچمه  روـشک و  ود  زرم  رد  رارقتـسا  يارب  حلـص  ظـفاح  ياـهورین  لیکــشت  یللملا و  نـیب  هدـش ي  هتخانــش  ياـهزرم 

 . .دمآ (3) نایم  هب  نخس  اهروشک  رگید  یلخاد  روما  رد  هلخادم  مدع  لصا  یضرا و  تیمامت  لالقتسا ، تیمکاح ،

هک دـندوب  نآ  لابند  هب  رتشیب  هکلب  دوبن  گنج  یعطق  لصف  لـح و  دـیدج  هماـنعطق ي  رد  لـلم  ناـمزاس  یلک  رظن  ساـسا ، نیمه  رب 
رد لیهست  کمک و  يارب  ناریا  هب  يزایتما  هنوگ  چیه  لیلد ، نیمه  هب  دنهد  رارق  يراوشد  تیعضو  رد  گنج  همادا ي  يارب  ار  ناریا 

.دشن ینیب  شیپ  گنج  هب  نداد  همتاخ  رد  روشک  نیا  يریگ  میمصت 

184 ص :

تاغیلبت یگنهرف و  تنواـعم  دـلج 2 ، تمواقم ، هسامح  سدـقم ،» عافد  لاس  رد 8  زیمآ  حلـص  ياه  شـالت  ، » یحتف نسح  . 638 - 1
ص 109. ناتسمز 1369 ، اوق ، لک  یهدنامرف  داتس  گنج ،

.1361  / 4 شرازگ 21 /  ص 223 و 224  ذخأم 16 ، . 639 - 2
.نامه . 640 - 3
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هدشن يروادشیپ  هنوگ  چـیه  همانعطق  نیا  رد  درک  دـیکأت  دـیمان و  نزاوتم »  » ار همانعطق  نمرـش ، مایلیو  للم ، نامزاس  رد  اکیرما  ریفس 
رودص زا  زین  اکیرما  ویدار   (1) دوش ! فرطرب  نیفرطلا » یـضرم   » ياه لح  هار  اب  دوجوم  تاشقانم  درک  يراودـیما  راهظا  يو  .تسا 

یگدامآ زا  یکاح  هدیـسر  ياه  شرازگ  هک  دوش  یم  ماجنا  یلاح  رد  تینما  ياروش  مادـقا  نیا  درک  مـالعا  داد و  شرازگ  هماـنعطق 
تیلوئسم  » همانعطق نیا  هبانب  هکنیا  هب  هجوت  اب  درک  يراودیما  راهظا  زین  هسنارف  ریفـس  .تسا (2)  قارع  هب  هلمح  يارب  ناریا  ياـهورین 

 . .دنرامش (3) مرتحم  ار  روشک  ود  نیب  هدش  نییعت  ياهزرم  قارع  ناریا و  ریازجلا ، دادرارق 1975  بجوم  هب  تسا  صخشم  نیفرط »

رد درک و  هجوـت  همانعطق ي 514  ياوتحم  نینچمه  ناریا و  ياـه  هتـساوخ  دوجوم و  تیعـضو  هب  ندـنل ، پاـچ  زمیاـت ، هماـنزور ي 
: تشون یلیلحت 

بیوصت هب  ارآ  قافتا  هب  هماـنعطق  نیا  دـنچره  دور و  یم  رامـش  هب  گـنج  رد  قارع  عضاوم  دـییأت  هلزنم  هب  تینما  ياروش  هماـنعطق  »
یپ رد  ار  تقفاوم  مدـع  ناریا ، ياه  هتـساوخ  نتخاسن  هدروآرب  تروص  رد  يا  هماـنعطق  نینچ  هک  تسا  حـضاو  نکیل  تسا  هدیـسر 

 . (4) .تسا » نآ  يرمث  یب  ینعم  هب  همانعطق ، نیا  يارجا  يارب  ناریا  يراکمه  مدع  تشاد و  دهاوخ 

.درک يراددوخ  نآ  شریذپ  زا  تشاد  همانعطق  ياوتحم  للم و  نامزاس  ياه  شالت  تیهام  زا  هک  یکرد  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
تسناد و مادـص  هب  يوروش  اکیرما و  دامتعا  يأر  ياـنعم  هب  ار  همانعطق ي 514  ینانخـس  رد  تقو ، ریزو  تسخن  يوسوم ، سدنهم 
»؟ دـیرپ باوخ  زا  رهـشمرخ  ندـش  دازآ  اب  هرابکی  دوب و  باوخ  هتـشذگ  لاـس  رد  تینما  ياروش  ارچ   » هک درک  حرط  ار  شـسرپ  نیا 

« .میرادرب تسد  دوخ  هقح  قوقح  زا  میناوت  یمن  ام  دـنک  رداص  مه  رگید  همانعطق  تینما 10  ياروش  رگا  : » درک هفاضا  سپس  ناشیا 
 . (5)

هـلزنم ي هـب  ار  هماـنعطق  يا ، هیناـیب  رودـص  اـب  داد و  ناـشن  شنکاو  هماـنعطق ي 514  هب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  هجراـخ  ترازو 
يارب اه  تردقربا  هتفای  نامزاس  گنهامه و  شالت   » و ناریا » هیلع  قارع  زواجت  زا  تینما  ياروش  ینلع  تیامح  »

185 ص :

ناریا یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  هرامش 3 ، ناضمر ،» تایلمع  هظحل  هب  هظحل  شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 641 - 1
ص 3. ، 1361  / 4  / 22

ص 2. ، 1361  / 4 هبنشود 22 /  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  نامه ، . 642 - 2
.1361  / 4 هبنشود 22 /  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  ص 3  نامه ، . 643 - 3

.1361  / 4 شرازگ 22 /  ص 238 ، ذخأم 16 ، . 644 - 4
ص 236. نامه ، . 645 - 5
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نیا تاجردنم  ربانب  .درک (1)  یبایزرا  یمتح » طوقـس  زا  قارع  تموکح  ظـفح  يارب  شـشوک  ناریا و  یعیبط  قوقح  زا  يریگولج 
.تسا هدززاب  رس  تدم  هدام ي 39 ، فالخرب  روشنم و  بوچراچ  رد  دوخ  ياه  تیلوئسم  زا  هام  تدم 22  رد  تینما  ياروش  هینایب ،

داوم ندرکن  تیاعر  رطاخ  هب  ار  زواجتم  هدرک و  يراددوخ  هام  تدم 22  هب  لاغشا  اب  مأوت  قارع  هناحلسم  زواجت  ییاسانش  زا  (2) و 
للم نامزاس  درکلمع  یتاعوبطم  يا  هبحاـصم  رد  زین  ناریا  هجراـخ ي  ریزو  .تسا (3)  هدرکن  موکحم  دـحتم  للم  روشنم  و 37   23

: تفگ ناریا  عضاوم  حیرشت  رد  درک و  دقن  ار  دحتم 

یتح ایآ  دیدوب ؟ اجک  امش  دش ، یم  دیدهت  نارودزم  طسوت  ناریا  یمالسا  يروهمج  ساسا  ام و  روشک  یـضرا  تیمامت  هک  ینامز  »
، دشن هک  دـشن  نینچ  رگا  دـش ؟ هتفگ  شکرـس  زواجتم  نیا  تیموکحم  رد  دـحتم  للم  لیوط  ضیرع و  نامزاس  فرط  زا  هملک  کی 

هدنام یقاب  ظفح  يارب  لقادح  هک  مینک  یم  هیصوت  تینما  ياروش  هب  ام  ...میوش  لئاق  شزرا  تسشن  نیا  يارب  ام  هک  دراد  یلیلد  هچ 
 . (4) .دریگ » سپزاب  ار  شا  هتفر  تسد  زا  قوقح  ات  دنک  کمک  ناریا  هب  دریگب و  ار  قح  بناج  دوخ  تیثیح 

هجیتن ي اریز  دراد ؛ ار  رابتعا  نیرتمک  همانعطق  نیا  درک  مالعا  یتاعوبطم  يا  هبحاصم  رد  زین  للم  ناـمزاس  رد  ناریا  مئاد  هدـنیامن ي 
 . .تساکیرما (5) يربهر  هب  ندرا  قارع و  ناگدنیامن  کیدزن  يراکمه 

دیدـج همانعطق ي  رودـص  اب  هارمه  ناریا  كاـخ  زا  قارع  ياـهورین  ینیـشن  بقع  ناـنبل و  بونج  هب  لیئارـسا  زواـجت  هک  یلاـح  رد 
اب دـیدج ، تـالوحت  شیادـیپ  زا  ینارگن  ساـسا  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دوب ، هداد  رییغت  قارع  دوس  هب  ار  عاـضوا  لـلم  ناـمزاس 

يارجا يارب  یماـظن  دـیدج  حرط  یهدـنامزاس  رد  ناریا  یماـظن  ياوـق  لـلم ، ناـمزاس  تینما  ياروـش  هماـنعطق ي 514  هـب  شنکاو 
رب هیکت  اـب   (6) گنج » نداد  نایاپ  يارب  شالت   » زاـغآ هطقن ي  نیا  درک و  لیـسگ  هرـصب  قرـش  هقطنم  تمـس  هب  ناـضمر ، تاـیلمع 

.دوب قارع  كاخ  رد  گنج  همادا  یماظن و  يزوریپ 

186 ص :

.هجراخ ترازو  هینایب   1361  / 4 شرازگ 23 /  ص 254 ، ذخأم 16 ، . 646 - 1
.1361  / 4 شرازگ 29 /  ص 326 و 327 ، ذخأم 16 ، . 647 - 2

.نامه . 648 - 3
ص 14. ، 1361  / 4  / 23 ناهیک ، همانزور  یتیالو ، ربکا  یلع  . 649 - 4

ص 19. ، 1361  / 4  / 24 ناهیک ، همانزور  كرویوین ، رد  یتاعوبطم  سنارفنک  یناسارخ ، ییاجر  دیعس  . 650 - 5
.1381  / 3  / 30 یصاصتخا ، هبحاصم  ییاضر ، نسحم  . 651 - 6

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 705 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_186_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_186_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_186_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_186_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_186_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_186_6
http://www.ghaemiyeh.com


يریگ هجیتن 

رد نونکا  مه  .تسا  هدش  ریگارف  يداینب و  اتبـسن  اه  شـسرپ  ریاس  اب  هسیاقم  رد  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا  تلع  زا  شـسرپ 
تاـعلاطم .تسا  شرتـسگ  هبور  ینارنخـس  هلاـقم و  باـتک ، راـشتنا  اـب  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  يدـیدج  ناـمتفگ  نآ ، هب  شنکاو 

هب هراومه  یخیرات  ساسح  لحارم  هک  تسا  انعم  نیا  هب  نآ ، هب  يداقتنا  درکیور  زاس و  تشونرـس  ياهدادـخر  هراـبرد ي  یخیراـت 
توافتم ییاه  خساپ  هکنیا  دوجو  اب  دریگ و  یم  لکش  یصاخ  ياه  تیعقوم  رد  اه  شسرپ  نیا  .دوش  یم  رجنم  يداینب  ییاه  شسرپ 

اب .دوش  شومارف  شـسرپ  نداد  خـساپ  اب  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  نیاربانب ، .دـنام  یم  یقاب  اجرباپ  نانچمه  دوش ، یم  هداد  نآ  هب 
هرابرد دوش و  هدرتسگ  نانچمه  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  روحم  لوح  دوجوم  نامتفگ  دـسر  یم  رظن  هب  حیـضوت ، نیا 

.درک هشیدنا  لمأت و  دیاب  شهوژپ ، قیقحت و  نمض  نآ  ي 

حتف زا  سپ  گنج  همادا ي  دقن  ندش  هنیداهن  حرط و  رد  یعامتجا  یماظن و  یـسایس ، تاظحالم  ریثأت  شقن و  نتفرگ  رظن  رد  نودب 
گنج همادا ي  هب  هک  يدنور  ناریا و  يریگ  میمـصت  رهـشمرخ و  حـتف  یخیرات  هثداح ي  زا  شـسرپ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  رهـشمرخ 
يریگ میمـصت  نآ  رد  حرط و  حیحـصان  شور  هب  اساسا  درادـن و  ار  مزـال  ماکحتـسا  نآ  ياهدـمایپ  جـیاتن و  نینچمه  دـش و  یهتنم 

ناـضمر و تاـیلمع  جـیاتن  زا  دـقن  نیا  نینچمه  .تسا  میمـصت  نیا  يارجا  هوـحن ي  یـساسا  هلئـسم  هکنآ  لاـح  .تسا  هدـش  زکرمت 
نیا یـساسا  شـسرپ  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  .رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  يریگ  میمـصت  طیارـش  زا  هن  تسا  رثأتم  گنج  ندـش  ینالوط 

قارع و رب  ناریا  کیژتارتسا  يزوریپ  هب  رهشمرخ  رد  يزوریپ  ارچ  هک  تسا 

187 ص :
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ات تالوحت و  دنور  دیسر ، یم  نایاپ  هب  قارع  رب  ناریا  یماظن  يزوریپ  اب  ناضمر  تایلمع  رگا  عقاو ، رد  دشن ؟ رجنم  گنج  همتاخ ي 
ناریا يرترب  هب  دش و  یمن  ریذپ  ناکما  یگداسب  کیژتارتسا  لوحت  نیا  ياهدمایپ  راهم  درک و  یم  رییغت  گنج  تشونرس  يا  هزادنا 

همادا ي تلع  زا  اـهنت  هن  تروـص  نیا  رد  .دـیماجنا  یم   (1) ناریا ، دـیدج  تیعقوم  شیادـیپ  الامتحا  دـیدج و  ياه  شلاچ  روهظ  و 
یماظن یسایس -  هنحص ي  تیعقاو  اهرواب و  رد  میهافم  ینوگرگد  تالوحت و  اب  هکلب  دش  یمن  شسرپ  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج 

هجیتن ي هکنآ  لاح  .دوب  نارگیزاب  ریاس  لاعفنا  ناریا و  يرترب  نآ  هصخشم ي  هک  دش  یم  مکاح  يدیدج  نامتفگ  هقطنم ، گنج و 
يداصتقا ياه  تخاسریز  اهرهـش و  هب  قارع  هلمح  اب  گنج  هنماد ي  شرتسگ  همه  زا  رت  مهم  گنج و  همادا ي  ناضمر و  تاـیلمع 

سپ گنج  همادا ي  ياهدمایپ  جیاتن و  زا  شسرپ  نیا  عقاو ، رد  .دش  بجوم  ار  گنج  همادا ي  زا  شـسرپ  اجیردت  روشک  یتعنـص  و 
.تسا رهشمرخ  حتف  زا 

راکفا هب  هجوت  اب  گـنج  ماـمتا  ناـکما  يریگ و  میمـصت  ياـضف  طیارـش و  هب  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ  ناریا  يریگ  میمـصت  دـقن  رد 
نارگیزاب ریاس  للم و  نامزاس  قارع ، ندرکن  هجوت  یماظن و  یسایس -  نالوئسم  ناگدنمزر و  نایم  رد  ناریا و  هعماج ي  رد  یمومع 

هکنآ لاـح  دوش ، یم  دـیکأت  گـنج  ناـیاپ  ترورـض  رب  افرـص  دوش و  یمن  هجوـت  ناریا  ياـه  هتـساوخ  هب  يا  هقطنمارف  يا و  هقطنم 
ربارب رد  مادـص  تمواـقم  هـب  يراودـیما  نـینچمه  قارع و  رب  ناریا  يرترب  گـنج و  کـیژتارتسا  تیعــضو  رییغت  زا  یــشان  ینارگن 
نازیم نومزآ  هلزنم ي  هب  ناضمر  تایلمع  رظنم  نیا  زا  .دوشن  هجوت  نآ  نیمأت  ناریا و  ياه  تساوخ  هب  ات  دش  بجوم  ناریا  تالمح 
نیمه رب  .دوب  ناریا  تامجاهت  ربارب  رد  قارع  تمواقم  تردق  الباقتم  قارع و  رب  یماظن  يزوریپ  بسک  يارب  ناریا  ییاناوت  تردق و 

، ساسا

188 ص :

ياهتردـق هقطنم و  ياـهروشک  بولطم  دادـخر  نیا  .تفاـی  ققحت  ناریا  مدرم  هدارا  اـب  هک  دوب  یتـیعقاو  یمالـسا  بـالقنا  . 652 - 1
یم رظن  هب  زین  گنج  رد  ناریا  يرترب  .دـش  لیدـبت  ریذـپانراکنا  یتیعقاو  هب  ناریا  مدرم  تمواقم  اب  تیاهن  رد  یلو  دوبن  يا  هقطنمارف 

.دوش هتفریذپ  تیبثت و  دیدج  یتیعقاو  ناونع  هب  هک  دوب  نکمم  دسر 
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.دش زاغآ  قارع  زا  هبناج  همه  ياه  تیامح  مادص  ظفح  ناریا و  یماکان  يارب 

گنج مامتا  ایآ  دوب  مهبم  ـالماک  قارع  اـب  سب  شتآ  ياهدـمایپ  تشاد و  رارق  رترب  عضوم  رد  ناریا  هک  یلاـح  رد  حیـضوت ، نیا  اـب 
یبرع ياهروشک  كرتشم  قودنص  زا  لوپ (1)  يرادقم  تفایرد  ضرف  هب  فعض  عضوم  زا  رترب ، تیعقوم  اب  ناریا  رگا  دوب ؟ نکمم 

دقن مادـقا  نیا  زورما  ایآ  دوب ؟ تابث  حلـص و  يرارقرب  ناریا و  قوقح  نیمأت  هلزنم ي  هب  مادـقا  نیا  اـیآ  داد  یم  ناـیاپ  گـنج  هب   (2)
؟ دش یمن 

.دوب کیژتارتسا  ياهدمایپ  اب  یخیرات  زاس و  تشونرـس  دادـخر  کی  رهـشمرخ  حـتف  دـهد ، یم  ناشن  تاظحالم  تاحیـضوت و  نیا 
زا ینونک  شسرپ  نیاربانب ، .دوب  دهاوخ  زیگنا  شسرپ  هراومه  نآ  ياهدمایپ  داعبا و  لیلد  هب  یطیارـش  نینچ  رد  یمیمـصت  ره  ذاختا 

دوخ هب  يرگید  تروص  ثداوح  ریـسم  رگا  تسا و  هتفرگ  لکـش  طیارـش  تاظحالم و  زا  يا  هراپ  ریثأت  تحت  گنج  همادا ي  تلع 
.تفرگ یمرد  نآ  روحم  لوح  يرگید  نامتفگ  درک و  یم  رییغت  زین  شسرپ  لکش  تیهام و  تفرگ ، یم 

تیعـضو یـسایس  تاـبث  نیمأـت  یلاغــشا و  قطاـنم  يدازآ  اـب  لاغــشا ، زواـجت و  لـضعم  رب  هـبلغ  زا  سپ  ناریا  تـسا  نـشور  هـچنآ 
راتفر عضاوم و  هجیتن  رد  دوب و  ریذپان  ینیب  شیپ  لوحت  نیا  شیادـیپ  .تفرگ  رارق  رترب  عضوم  رد  داد و  رییغت  ار  گنج  کیژتارتسا 

هب نانچمه  ناریا ، یماظن  قوفت  دوجو  اب  ییاـضف  نینچ  رد  .درک  نوگرگد  ار  يا  هقطنمارف  يا و  هقطنم  نارادمتـسایس  ریاـس  قارع و 
.دش یهجوت  یب  ناریا  ياه  تساوخ 

ریثأـت گـنج  ناگدـنریگ  میمـصت  ناگدـنمزر و  هـیحور ي  رب  زین  مدرم و  تاروـصت  اـهرواب و  رب  ناریا  يرترب  زا  لـصاح  تیعــضو 
يزاسدازآ و ياه  تایلمع  رد  یپرد  یپ  ياهیزوریپ  .دوب  هدش  مکاح  ینارگن  اب  هارمه  ینیب  شوخ  یعون  .تشاذگ 
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.دیسرن یعطق  نشور و  هجیتن 

ناریا و هب  تمارغ  تخادرپ  یبرع و  ياهروشک  كرتشم  قودنـص  لیکـشت  هیاـپ  رب  ناریا  هب  تمارغ  تخادرپ  راـک  زاـس و  . 654 - 2
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اب هک  دوب  هدرک  داجیا  ار  رواب  نیا  مادص ، یسایس  تیعقوم  فیعضت  نینچمه  اهنآ و  رب  هدراو  تافلت  قارع و  شترا  هیحور  فیعضت 
.دروآرب ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  قحرب  ياـه  هتـساوخ  درک و  تیبـثت  ار  ناریا  رترب  تیعقوـم  ناوـت  یم  یماـظن  تامادـقا  رب  هیکت 

نیمأت هجوت و  تهج  رد  دیسر  یم  رظن  هب  دوب و  هدننک  نارگن  قارع  اکیرما و  هژیوب  مصاختم  ياه  تلود  تسایـس  عضاوم و  الباقتم 
ناونع هب  قارع  میژر  یفرعم  زا  ناـنچمه  لـلم  ناـمزاس  یتیعـضو  نینچ  رد  .درادـن  دوجو  یلیاـمت  هنوـگ  چـیه  ناریا  ياـه  هتـساوخ 

هب راشف  ناریا و  دـیدهت  الباقتم  قارع و  زا  تیامح  شرتسگ  .دوب  رقتـسم  ناریا  كاخ  رد  زین  قارع  شترا  تفر و  یم  هرفط  زواـجتم 
کی قطانم  یخرب  رد  قارع  درک و  هلمح  نانبل  بونج  هب  لیئارسا  یتیعضو  نینچ  رد  .دوب  هدننک  نارگن  گنج  هب  نداد  نایاپ  رد  نآ 
راشف مادص و  ظفح  یلصا  فده  هک  دش  رجنم  رواب  نیا  شیادیپ  هب  هک  تفای  رارقتسا  کیژتارتسا  قطانم  رد  تسـشن و  بقع  هبناج 

.دش دهاوخ  بجوم  ار  نآ  یعافد  عضاوم  ماکحتسا  داجیا و  قارع و  یماظن  ناوت  يزاسزاب  نامز  تشذگ  تسا و  ناریا  رب 

تایلمع يارجا  ياه  هنیمز  ینارگن ، ینیب و  شوخ  اب  دـیدج ، تالوحت  هب  شنکاو  رد  یمالـسا  يروهمج  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد 
یبایزرا روشک و  یماظن  یـسایس -  نالوئـسم  روضح  اب  ددـعتم  تاـسلج  زا  سپ  تاـیلمع  يارب  میمـصت  .تخاـس  مهارف  ار  ناـضمر 

.دش ذاختا  هدنیآ ، زیمآ  هرطاخم  ياهزادنا  مشچ  هقطنم و  تیعضو  ناریا ، تیعقوم 

گنج همادا  اب  ادتبا  يوروش ، ياه  تسایس  ریثأت  تحت  هک  هدوت  بزح  يانثتسا  هب   ) یسایس ياه  هورگ  ای  اه  تیـصخش  زا  کی  چیه 
راشتنا ای  ینارنخـس  هبحاصم ، اب  ار  ینـشور  يریگ  عضوم  شالت و  هنوگ  چیه  درک ) تفلاخم  ادـعب  یلو  دوب  قفاوم  مادـص  طوقـس  و 

حتف زا  سپ  لاس  کی  اهنت  .دـندادن  ماجنا  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  بسانم  ياه  هنیزگ  هئارا  ای  گنج  همادا  اب  تفلاخم  رد  هیناـیب 
 . يدازآ (1) تضهن  اجیردت  گنج ، همادا  لیلد  هب  روشک  یسایس  ياضف  دادسنا  موادت  رهشمرخ و 
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زا سپ  گنج  همادا  هرابرد ي  دیدج  نامتفگ  يریگ  لکـش  زاغآ  نیا ، درک و  حرط  یـشسرپ  گنج  همادا  تلع  زا  راب  نیتسخن  يارب 
.دوب رهشمرخ  حتف 

نیا زا  شیب  هچنانچ  دـش ، كرد  یماظن  یـسایس -  تایعقاو  زا  ناضمر  تایلمع  زا  دـعب  هچنآ  رگا  دـسر  یم  رظن  هب  تروص ، ره  رد 
حتف زا  سپ  گـنج  نیارباـنب ، .تشاذـگ  یم  ياـجرب  یـساسا  تاریثأـت  ناریا  يریگ  میمـصت  تیهاـم  رد  دوب  هدـش  لـصاح  تاـیلمع 

.تفای همادا  رهشمرخ ، حتف  جیاتن  هن  و  ناضمر ، تایلمع  زا  لصاح  تاظحالم  ساسا  رب  رهشمرخ 
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دلج 4

هراشا
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مود پاچ  راتفگشیپ 

گنج زا  سپ  لسن  هطبار  تبـسن و  نییعت  یگنوگچ  نآ و  مامتا  زا  سپ  گنج  ياهدمایپ  اب  دروخرب  ياه  یگدـیچیپ  اه و  يراوشد 
تسا نشور  يا  هزادنا  ات  یلو  دنک ، یم  بلط  ار  یقیمع  هدرتسگ و  تاعلاطم  یسررب و  گنج ، زا  لصاح  تایبرجت  اهدرواتـسد و  اب 

تایبرجت هنانکـش ، هدولاش  دـقن  لاح  نیع  رد  .تفرگ  هرهب  گنج  ياهدرواتـسد  تایبرجت و  زا  ناوت  یمن  یـسررب  دـقن و  نودـب  هک 
؟ دش هجاوم  دیاب  هنوگچ  هدیدپ  نیا  اب  لاح  .درک  دهاوخ  شودخم  تلم ، کی  يارب  نآ  ياه  هنیزه  یمامت  اب  ار  گنج  کی 

ظفح و هب  مامتها  اب  نآ و  یلامتحا  ياهدـنیآرف  دـیدج و  ياه  تیعقاو  هب  هجوت  اب  قارع  ناریا و  گنج  یـسررب  دـقن و  هعومجم ي 
دروم هعماج  ياهزاین  تالوحت و  ربارب  رد  لاعف  لماعت  کی  رد  ار  گنج  لئاسم  یـسررب  دیدج ، درکیور  اب  سدقم  عافد  خیرات  رـشن 

ياـهراتفر يریگ و  میمـصت  دـقن ، هزوح  رد  گـنج ، نورد  رد  هتفهن  تینـالقع  نییبـت  شـالت ، نیا  زا  فدـه  .تسا  هداد  رارق  هجوت 
هیلع قارع  هلاس  تشه  گنج  هرابرد  یساسا  ياه  شـسرپ  هب  خساپ  راد  هدهع  يدلج  جنپ  هعومجم  نیا  .دشاب  یم  یماظن  یـسایس - 
نیا ثحابم  نیوانع و  .تسا  نآ  زا  لصاح  جـیاتن  هب  هراـشا  ساـسح و  ياـه  تیعقوم  رد  يریگ  میمـصت  یگنوگچ  ناـیب  زین  ناریا و 

: زا تسا  ترابع  هعومجم 

هرابرد ي يداقتنا  نامتفگ  تیهام  داعبا و  گنج ، راثآ  تیهام و  یـسررب  هب  باـتک  نیا  گـنج :) یـساسا  ياـه  شـسرپ   ) لوا دـلج 
هتخادرپ گنج  هرابرد ي  یـساسا  شـسرپ  هس  نییبت  گنج و  زا  سپ  گنج و  هرود ي  ود  رد  گنج  هرابرد ي  اه  شـسرپ  گـنج ،

.تسا

ناریا و گنج  اه و  گنج  عوقو  للع  هرابرد ي  فلتخم  ياه  هیرظن  یـسررب  هب  باتک  نیا  رد  گنج :) يریذپان  بانتجا   ) مود دـلج 
رب یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ریثأت  بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  لبق و  روشک  ود  طباور  ناریا ، هب  قارع  زواـجت  لـلع  اـه و  هشیر  قارع ،
ایآ هک  تسا  یساسا  شسرپ  نیا  هب  خساپ  یپ  رد  عومجم  رد  باتک  نیا  .تسا  هدش  هتخادرپ  اکیرما  ناریا و  و  قارع ، ناریا و  طباور 

؟ ریذپ بانتجا  ای  دوب  ریذپان  بانتجا  گنج  عوقو 
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يریگ میمصت  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  کیژتارتسا  تیعـضو  تیهام و  رد  رییغت  باتک  نیا  رد  گنج :) موادت  للع   ) موس دلج 
.تسا هدش  یسررب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  کیژتارتسا  ياهدادخر  و  نآ ، ياهدمایپ  رهشمرخ و  يدازآ  زا  سپ  گنج  همادا  يارب 

همانعطق 598 شریذـپ  تلع  گنج و  نایاپ  یگنوگچ  یـسررب  یپ  رد  هک  تسا  رـضاح  باتک  گـنج :) ناـیاپ  دـنور   ) مراـهچ دـلج 
.دشاب یم  ینامز  تیعقوم  نآ  رد  ناریا ، هلیسو  هب  للم  نامزاس  تینما  ياروش 

نایاپ گنج و  موادـت  ناریا ، هب  قارع  هلمح  هرود ي  هس  هب  گنج  نارود  باتک  نیا  رد  گنج :) يدربهار  ياـه  هنیزگ   ) مجنپ دـلج 
ره رد  هک  ییاه  هنیزگ  هرود ، ره  لیلحت  هیزجت و  نمض  تسا و  هدش  هئارا  یلامجا  یشرازگ  هرود  ره  زا  تسا و  هدش  میسقت  گنج 
زا هک  یجیاـتن  اـه و  سرد  نینچمه  .تسا  هدـش  نییبـت  تیعقوـم  نآ  رد  هـنیزگ  نیرتـهب  باـختنا  یگنوـگچ  هدوـب و  ور  شیپ  هرود 

.تسا هدش  نایب  گنج  زا  سپ  نارود  رد  مهم  جیاتن  نیا  زا  يریگ  هرهب  یگنوگچ  هدش و  لصاح  اه  هنیزگ  نیا  باختنا 

دیدرگ ببـس  عوضوم  نیا  تیمها  اذل  تسا ، هدوب  گنج  لئاسم  هب  يدـیدج  يدرکیور  هعومجم  نیا  نیودـت  يانبم  هک  نیا  هب  رظن 
، نیا رب  هوالع  .دوش  ماجنا  یصاصتخا  هبحاصم ي  یسایس  ياه  هورگ  اه و  نایرج  نالوئـسم  نارظن و  بحاص  اه و  تیـصخش  اب  هک 
هب تایرـشن ، اه و  باتک  زا  هنیمز ، نیا  رد  شـسرپ  حرط  گنج و  لئاسم  یـسررب  دـقن و  هرابرد ي  دوجوم  عباـنم  بلاـطم و  هیلک ي 
هب .دش  يروآ  عمج  یسایس  ياه  نایرج  اه و  هورگ  ویشرآ  زا  نینچمه  تسا و  هدش  رشتنم  ياه 1378 و 1379  لاس  رد  هچنآ  هژیو 

دیاب گنج ، لئاسم  هب  دـیدج  درکیور  رد  گنج  هرابرد ي  هدـش  رـشتنم  راثآ  ریاس  اب  باـتک  نیا  زیاـمت  هجو  رب  هوـالع  لـیلد  نیمه 
.درک وجو  تسج  یصاصتخا  ياه  هبحاصم  هدش و  يروآ  عمج  عبانم  رد  ار  هعومجم  نیا  یگژیو 

رد دوش و  یم  رـشتنم  پاچ و  مود  راب  يارب  لوا ، پاچ  ياه  هخـسن  مامتا  اـب  هک  دـش  رـشتنم  پاـچ و  لاس 1384  رد  رـضاح  باتک 
.دریگ یم  رارق  نادنم  هقالع  سرتسد 

خیـش نیدـلاءاهب  حلـسم و  ياـهورین  لـک  داتـس  سیئر  مرتحم  نیـشناج  دیـشر ، یلعمـالغ  رکـشلرس  رادرـس  زا  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 
نیا راشتنا  ناکما  دوخ  ششوک  اب  هک  یناسک  هیلک  نینچمه  يرورض و  تاحالصا  جرد  باتک و  نتم  هعلاطم ي  لیلد  هب  یمالـسالا 

.دوش ینادردق  رکشت و  دندرک ، مهارف  ار  باتک 

گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 

1387
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همدقم

بـسانم نشور  باختنا  رد  لمأت  .تسا  گنج » نایاپ  هوحن   » زا شـسرپ  رـضاح  باـتک  رد  یـسررب  قیقحت و  دروم  هلئـسم  نیرت  مهم 
دادرم  ) سب شتآ  يرارقرب  اـت  دادرخ 1361 )  ) رهـشمرخ حتف  زا  دعب  گنج  تالوحت  دش  ببـس  عوضوم  نیا  نییبت  فیـصوت و  يارب 

باـختنا يرظن  بوچراـچ  ناونع  هب  يژتارتسا  موهفم  روظنم  نیمه  هب  .دوش  یـسررب  قارع  ناریا و  يژتارتـسا  بوچراـچ  رد  ( 1367
یلـصا و میهافم  اب  ناگدنناوخ  رتشیب  ییانـشآ  يارب  هک  تسا  هدش  فیلأت  نیودـت و  شور  هناوتـشپ و  نیمه  اب  زین  باتک  نیا  دـش و 

.دوش یم  هراشا  نآ  هب  الامجا  ثحب  راتخاس 

نایب ناونع  هب  رظن  دروم  تاعوضوم  اه و  شسرپ  يرظن ) بوچراچ  شور و   ) لوا لصف  رد  .تسا  هدش  میظنت  لصف  راهچ  رد  باتک 
تالوحت ریس  هرابرد ي  هاپـس ، نیـشیپ  هدنامرف ي  ییاضر ، ياقآ  یمـشاه و  ياقآ  هاگدید  ود  سپـس  هدش و  لیلحت  هیزجت و  هلئـسم 

.تسا هدش  یسررب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج 

لیلحت هیزجت و  يارب  يرظن  بوچراچ  ناونع  هب  يژتارتسا  موهفم  گنج ، نایاپ  هرابرد  دوجوم  ياه  يروئت  هب  هراشا  اب  لصف  نیا  رد 
موهفم زین  ثحب  نیا  نایاپ  رد  .تسا  هدـش  نییبت  دـش ، رجنم  گنج  نایاپ  هب  ماجنارـس  هچنآ  قارع و  ناریا و  ياهراتفر  تامیمـصت و 

.تسا هدش  نایب  هدنراگن  رظن  زا  يژتارتسا 

هدش حیرـشت  لوا  لصف  همادا  رد  بلاطم ، لیلحت  هیزجت و  تاعالطا و  يروآدرگ  تاناکما  اه و  شور  رازبا ، يانعم  هب  قیقحت  شور 
.تسا

هدافتـسا گنج » نایاپ   » و هنزاوم » يرارقرب  «، » گنج مامتا  رد  یماکان   » موهفم هس  زا  باـتک  يدـنب  لـصف  تـالوحت و  حیـضوت  يارب 
ساسا نیا  رب  .تسا  هدش 
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یخرب رد  ینامز  ظاحل  هب  هکنآ  مهم  هتکن  .تسا  هدـش  نایب  قارع  يژتارتسا  ناریا و  يژتارتسا  بوچراچ  رد  هرود  ره  تـالوحت  ریس 
.تسین ریذپ  ناکما  نآ  کیکفت  دنراد و  لخادت  مه  اب  اه  هرود  عقاوم 

 - تسا گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ناریا  شالت  هدارا و  رگنایب  عقاو  رد  گنج ) همتاخ  رد  یماکان   ) مود لصف 
اب قارع  رب  ناریا  يزوریپ  هرود  نیا  رد  .دیسرن  هجیتن  هب  دنچ  ره  دبای -  یم  دومن  تیمها  اب  ییا  هقطنم  فرـصت  يارب  شـشوک  اب  هک 
هب لـیلد  نیمه  هب  .دوـب  شناـیماح  قارع و  راـتفر  رکفت و  رب  مکاـح  قـطنم  هدـنهد ي  ناـشن  عوـضوم  نیا  .دـش  یم  يریگیپ  ینارگن 

ناریا يزوریپ  ات  دش  یعـس  فلتخم  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  اب  هکلب  دشن ، یهجوت  گنج  هب  نداد  نایاپ  رد  ناریا  فادها  اه و  هتـساوخ 
نآ ساـسا  رب  ظـفح و  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ار  دوخ  رترب  عضوم  ناـضمر  تاـیلمع  رد  يزوریپ  اـب  تسناوـت  یم  ناریا  .دوـش  راـهم 

دنور درک و  هدوـسآ  ار  شناـیماح  قارع و  لاـیخ  نیمه  دـشن و  لـصاح  مهم  نیا  اـما  .دـیآرب  دوـخ  ياـه  هتـساوخ  قـقحت  ددـصرد 
.دش زاغآ  گنج  رد  یشیاسرف 

لماش تفای  همادا  زین  لاس 1363  اـت  یتح  دوب و  لاس 1362  رد  ربیخ  تایلمع  ات  یناـمز  ظاـحل  هب  هک  هرود  نیا  رد  قارع  يژتارتسا 
طباور شرتـسگ  هارمه  هب  ناریا ، یماـظن  ياوق  تسد  هب  نآ  فرـصت  زا  يریگولج  نیمز و  رد  قلطم  عاـفد  دوب : یـساسا  مادـقا  دـنچ 

ات درک  هلمح  كراخ  هریزج  هب  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  هلـصافالب  قارع  نیا  رب  هوالع  .اکیرما  اـب  طاـبترا  يرارقرب  هژیو  هب  یجراـخ 
.دهد شیازفا  ناریا  يارب  نآ  تازایتما  اب  هسیاقم  ردار  گنج  همادا  هنیزه 

فده اب  ار  رجفلاو  تایلمع  لیقع ،) نب  ملـسم  مرحم و   ) دودحم تایلمع  ود  زا  سپ  ناضمر ، تایلمع  رد  یماکان  ناربج  يارب  ناریا 
رجفلاو تایلمع  يارجا  دنچ  ره  تشاذگ ؛ نآ  رب  یتامدقم » رجفلاو   » مان دیـسرن و  هجیتن  هب  هک  درک  یحارط  گنج  تشونرـس  نییعت 

.تشادنربرد يا  هجیتن  گنج  تشونرس  نییعت  يارب  نآ  زا  دعب  زین   1

زا سپ  دوـب ، نارگن  قارع  مدرم  شنکاو  زا  درک و  یم  توکـس  يا  هزادـنا  اـت  اهرهـش  هـب  قارع  تـالمح  هـب  تبـسن  ـالبق  هـک  ناریا 
، اهرهش هب  قارع  تالمح  شرتسگ 
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هب ناریا  شرگن  اجیردت  ات  دش  ببس  یماظن  یسایس و  هصرع ي  رد  دیدج  تالوحت  نینچمه  درک ، باختنا  ار  لثم  هب  هلباقم  تسایس 
.دنک رییغت  تفرگ  یم  تروص  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  هک  یتامادقا 

.تسا هدش  حیرـشت  ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج  گنج و  تیریدم  يارب  اکیرما  ياه  تسایـس  داعبا  هنزاوم ) يرارقرب   ) موس لصف  رد 
کی ره  يزوریپ  زا  يریگولج  هیرظن  اکیرما ، قبسا  هجراخ  ریزو  زادرپ و  هیرظن  رجنیسیک ، يرنه  گنج  زاغآ  زا  سپ  هتفه  کی  اهنت 
ياه تسایـس  گنج ، همادا  يارب  ناریا  هدارا  ناوت و  هدـهاشم ي  گنج و  داعبا  شرتسگ  اب  یلو  درک  ناونع  ار ، گنج  رد  نیفرط  زا 

.دوب ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج  قارع و  زا  تیامح  اکیرما 

رد ربیخ  تایلمع  يارجا  لاس 1362 و  رد  توریب  رد  هسنارف  اکیرما و  ياـهورین  رقم  راـجفنا  لاس 1361 و  رد  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ 
لکـش قارع  زا  اکیرما  زیمآ  تیامح  ياه  تسایـس  گنج ، یلامتحا  جـیاتن  زا  اه  ییاکیرما  ینارگن  دـیدشت  هجیتن  رد  لاـس و  نیمه 

تیاـمح اـب  اـکیرما  هرود  نیا  رد  .دـیماجنا  لوط  هب  لاـس 1366  راـهب  یتح  لاـس 1365 و  رخاوا  اـت  تفرگ و  دوـخ  هـب  يرت  يدـج 
قارع تمـس  هب  فلتخم  ياهروشک  يرای  اب  یتاحیلـست  یلام و  یتاعالطا و  ياه  هنیمز  رد  یعیـسو  ياه  کـمک  قارع ، زا  يدربهار 

تازایتما یخرب  ياطعا  اب  تازاجم  هیبنت و  ینعی  .دوب  یـساملپید  راشف -  ناریا  ربارب  رد  اکیرما  تسایـس  هک  یلاـح  رد  .درک  تیادـه 
.دوب نآ  زا  یشخب  نیلراف  کم  يارجام  يریگ  لکش  کیتاملپید و  لاناک  شیاشگ  هک 

اب لاـس 1363  رد  دـش و  زاـغآ  ربـیخ  تاـیلمع  زا  سپ  يدـج  يروط  هب  هک  دوب  اـه  شکتفن  هب  هلمح  قارع  يژتارتـسا  هرود  نیا  رد 
گنج  » ناونع هب  هرود  نیا  رد  قارع  دـیدج  شالت  .دیـسر  جوا  هب  هسنارف  زا  تسوزگا  ياه  کـشوم  ژاریم و  ياـهامیپاوه  تفاـیرد 

هدافتـسا ربیخ  تایلمع  رد  هدرتسگ  روط  هب  ییایمیـش  تاحیلـست  زا  راب  نیتسخن  يارب  قارع  نیا ، رب  هوالع  .دـش  روهـشم  اه » شکتفن 
ناریا یمجاهت  تردق  تشاد  رظن  رد  ییایمیـش  گنج  اب  دوب و  ناریا  داصتقا  اه ، شکتفن  گنج  زا  هلحرم  نیا  رد  قارع  فده  .درک 

لتخم دوب  یکتم  یناسنا  يورین  رب  هک  ار 
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.دریگ فده  ار  یماظنریغ  قطانم  مدرم  ات  دوب  نآ  رب  اهرهش  گنج  اب  قارع  زین  نیا  زا  شیپ  .دنک 

یتایلمع يژتارتسا  رد  نیا ، رب  هوالع  .دوب  یللملا  نیب  تاطابترا  شرتسگ  اب  یجراـخ  تسایـس  رد  رییغت  هرود  نیا  رد  ناریا  يژتارتسا 
.دش فرصت  رجفلاو 8  تایلمع  يارجا  اب  هلحرم  نیمه  رد  واف  هقطنم  داد و  يور  یتارییغت  ناریا 

گنج هنزاوم  واف  مهم  هقطنم ي  نینچ  رد  يزوریپ  بسک  یجراخ و  تسایـس  هصرع ي  رد  دیدج  تارییغت  هک  دش  یم  روصت  نینچ 
زین نیلراف  کم  يارجام  تفای و  شیازفا  ناریا  هب  اـهراشف  هنماد  هکلب  دـشن  لـصاح  مهم  نیا  یلو  داد  دـهاوخ  رییغت  ناریا  دوس  هب  ار 

.دش ءاشفا 

يژتارتسا يالبرک 5 ، سپس  يالبرک 4 و  تایلمع  يارجا  اب  واف  دربن  زا  لصاح  يرترب  تیبثت  يارب  شالت  نمـض  ناریا  هرود  نیا  رد 
نایاپ يارب  لاح  نیع  رد  .تفای  شرتسگ  سراف  جـیلخ  هقطنم  رد  يریگرد  هنماد  دـیزگرب و  ار  اه  شکتفن  گنج  رد  لـثم  هب  هلباـقم 
ناریا يزوریپ  زا  عنام  اوق  لداعت  عقاو  رد  .دیـسر  مامتا  هب  زین  گنج  زا  هلحرم  نیا  دـشن و  داـجیا  یلوحت  هنوگ  چـیه  گـنج  هب  نداد 

.دش

رد يالبرک 5  تایلمع  رد  يزوریپ  اب  هرود  نیا  .تسا  گنج  نایاپ  ياه  هنیمز  لماوع و  روهظ  رگنایب  گـنج ) ناـیاپ   ) مراـهچ لـصف 
يرارقرب اب  دادرم 1367  رد  ماجنارـس  تفای و  همادا  نامز  نیمه  زا  سراف  جیلخ  رد  يریگرد  شرتسگ  اب  دـش و  زاغآ  هام 1365  يد 

هاـمریت 1366 و رد  هماـنعطق 598  بیوـصت  هار  زا  ناریا  هب  یللملا  نیب  راـشف  دـیدشت  اـب  هلحرم  نـیا  رد  .دیـسر  ناـیاپ  هـب  سب  شتآ 
نایاپ يارب  سوکعم  شرامـش  اکیرما ، ناریا و  يریگرد  سراف و  جـیلخ  رد  دـیدج  ههبج  شیاشگ  اب  ناریا  هب  یماـظن  راـشف  شیازفا 

.دوب هدش  زاغآ  گنج 

هکلب دش  در  هن  دـییأت و  هن  همانعطق 598  لیلد  نیمه  هب  .دوب  للم  نامزاس  قیرط  زا  حلـص  دـیدج ، تیعـضو  ربارب  رد  ناریا  يژتارتسا 
.درک زاغآ  ار  تارکاذم  نآ  ندش  ییارجا  همانعطق 598 و  ياهدنب  رد  ییاج  هباج  يارب  لک  ریبد  اب  ناریا 

تـسب نب  نینچمه  .دش  روشک  ود  نایم  دودحم  يریگرد  اکیرما و  اب  ناریا  هلباقم  بجوم  سراف  جیلخ  رد  اکیرما  روضح  زا  ینارگن 
ببس بونج  رد  گنج 
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هقطنم نیا  رد  دیدج  ههبج  شیاشگ  یقارع و  درک  ناضراعم  رارقتـسا  هقطنم  هب  لاصتا  فده  اب  ار  برغ  لامـش  هقطنم  ناریا  ات  دـش 
رد رجفلاو 10  تاـیلمع  تفر و  راـک  هب  هقطنم  نـیا  رد  ناریا  یماـظن  ناوـت  زا  یمهم  شخب  لاس 1366  مود  همین  رد  .دـنک  باـختنا 

.دش یقلت  لاس 1366  دنفسا  رد  گرزب  تایلمع  يارجا  هلزنم  هب  هک  دوب  ناریا  یماظن  شالت  نیرخآ  هچبلح  هقطنم 

.دوب نآ  هب  نداد  نایاپ  تیاهن  رد  گنج و  ندرک  یللملا  نیب  يارب  سراـف  جـیلخ  رد  يریگرد  شرتسگ  هرود  نیا  رد  قارع  فادـها 
ندش مهارف  هلزنم  هب  قارع  رظن  زا  همانعطق 598  بیوصت  نینچمه  اکیرما و  ناریا و  يریگرد  سراف و  جـیلخ  رد  اکیرما  روضح  اذـل 

.دوب گنج  نایاپ  ياه  هنیمز 

رب یماظن  رظن  زا  یمزر ، ناوت  تردق و  شیازفا  هتفرـشیپ ، هوبنا و  تازیهجت  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  قارع  گنج ، ینایاپ  هرود ي  رد 
تشونرس نییعت  فده  اب  ار  دوخ  يژتارتسا  اه ، سور  هرواشم  اب  نارهت ، هب  یکشوم  تالمح  رد  لیلد  نیمه  هب  .تشاد  يرترب  ناریا 

رد مهم  نیا  .دوب  هدش  فرـصت  قطانم  يریگ  سپ  زاب  يارب  قارع  شالت  زاغآ  هطقن  واف  .داد  رییغت  هلمح  هب  عافد  زا  نیمز ، رد  گنج 
.درک رییغت  قارع  عفن  هب  یناور  یحور -  لداعت  یماظن و  نزاوت  تفای و  ققحت  نیدرورف 1367 

زا همانعطق 598  شریذپ  یمسر  مالعا  اب  ات  دش  ببس  ناریا  كاخ  هب  قارع  تالمح  موادت  زا  ناریا  ینارگن  تیعـضو و  نیا  همادا ي 
.دنک رییغت  ناریا  دوس  هب  یماظن  یسایس -  عاضوا  هدش ، فرصت  قطانم  همه ي  زا  ینیشن  بقع  ناریا و  یمالسا  يروهمج  بناج 

هب هلمح  قارع  شترا  تیامح  اب  زین  نیقفانم  درک و  زاغآ  بونج  هقطنم  رد  ار  دوخ  تالمح  دیدج  تیعضو  زا  یبایزرا  هیاپ  رب  قارع 
يرارقرب اب  قارع  ماجنارـس  دـیدرگ  ببـس  یللملا  نیب  راشف  گنج و  ياه  ههبج  رد  ناریا  یماظن  شنکاو  .دـندرک  زاغآ  ار  هاشنامرک 

.دیسر نایاپ  هب  قارع  ناریا و  گنج  بیترت  نیا  هب  دنک و  تقفاوم  سب  شتآ 
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يرظن بوچراچ  شور و 

هلئسم نایب 

ریثأت تحت  دوش ، یم  زاغآ  یصاخ  طیارش  رد  فلتخم ، لماوع  اه و  هنیمز  رثا  رب  هک  تسا  یعامتجا  ياه  هدیدپ  نیرت  مهم  زا  گنج 
طباور ثحابم  هزوح ي  رد  يرظن  یلیلحت و  ثحابم  نیرتشیب  .دـسر  یم  نایاپ  هب  ماجنارـس  دـبای و  یم  همادا  اهریغتم  زا  يا  هعومجم 

یعامتجا یـسایس -  تایح  اـب  اـه  گـنج  لاـح ، نیع  رد  .تسا  نآ  زا  يریگولج  ترورـض  اهدـمایپ و  گـنج و  تیمها  لـلملا  نیب 
.دنوش یم  رارکت  نانچمه  دنا و  هدروخ  دنویپ  عماوج 

نداد ناـیاپ  زا  هدـش ، يزادرپ  هیرظن  حرطم و  رایـسب  ثحاـبم  نآ  زا  يریگولج  زین  گـنج و  عوـقو  لـلع  هراـبرد ي  هکنآ  فـالخرب 
کش اما  دنوش  یم  زاغآ  هنوگچ  الومعم  اه  گنج  هک  میناد  یم  : » دوش یم  هتفگ  لیلد  نیمه  هب  .تسا (1)  هدش  ثحب  رتمک  گنج 

 . (2) دنادب » ار  اه  نآ  هب  نداد  همتاخ  یگنوگچ  هک  دشاب  ناهج  رد  یسک  مراد 

حتف زا  سپ  نآ  موادت  «، » گنج زاغآ  للع   » لماش یساسا  عوضوم  هس  قارع  ناریا و  گنج  هرابرد ي  دوجوم  ياه  شـسرپ  نایم  رد 
رد دوجوم  قفاوت  عامجا و  لاـح ، نیع  رد  .دراد  يرتشیب  تیمها  اـه  شـسرپ  ریاـس  اـب  هسیاـقم  رد  نآ » ناـیاپ  هوحن ي   » و رهـشمرخ »

هتـساک گنج  زاـغآ  هب  هجوت  نازیم  زا  مادـص ، تیـصخش  ثعب و  میژر  تیهاـم  هراـبرد ي  یللملا  نیب  حطـس  رد  ناریا و  هعماـج ي 
گنج نتفای  نایاپ  هوحن ي  دوش ، یم  شسرپ  نآ  ندش  ینالوط  گنج و  همادا ي  تلع  زا  هچرگ  نینچمه  .تسا 

19 ص :

.تسا هدرک  رییغت  نآ  متخ  هـب  گـنج  لـماوع  رب  زکرمت  زا  گـنج  تاـعلاطم  درکیور  هـک  تـسا  رظن  نـیا  رب  گـنیک  فـلار  . 1 - 1
(. ص 5 ش 26 ، رویرهش 1381 ، هاگن ، همانهام  )

.یس یب  یب  اب  تیوک  هجراخ  روما  رد  رواشم  ریزو  حابصلا  دمحم  يوگو  تفگ  ص 5 ، ، 1381  / 11  / 5 باختنا ، همانزور  . 2 - 2

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 729 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_19_2
http://www.ghaemiyeh.com


هجوت رتشیب  رگید ، شسرپ  ود  اب  هسیاقم  رد  رهشمرخ ،» حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي   » تلع هب  تروص  ره  رد  .تسا  زیگنارب  لاؤس  زین 
.تسا يرتشیب  تیمها  زئاح  گنج  نایاپ  زاغآ و  کیژتارتسا  یسایس و  یماظن -  ظاحل  هب  هکنآ  لاح  تسا ، هدش 

دش یسررب  دقن و  لوا  دلج  رد  نآ  تیهام  يریگ و  لکش  تلع  گنج و  ياه  شسرپ  هعومجم ، نیا  تادلجم  ریاس  رد  نیا  زا  شیپ 
گنج همادا ي  للع   » دش و هداد  خساپ  مود  دـلج  رد  گنج » يریذـپان  بانتجا   » ناونع تحت  گنج  عوقو  للع  شـسرپ  هب  سپـس  و 

ناریا و گنج  یسررب  دقن و  يدلج  راهچ  هعومجم ي  زا  دلج  نیرخآ  رد  کنیا  دش و  یسررب  موس  دلج  رد  رهـشمرخ » حتف  زا  سپ 
.دوش یم  یسررب  گنج ،» هب  نداد  نایاپ  هوحن ي  ، » قارع

یساسا و هلئسم ي  هک  داد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  ادتبا  دیاب  نآ ، یفاکش  دبلاک  يارب  .تسا  زکرمتم  گنج  نایاپ  شور  رب  موس  شـسرپ 
دـش و مامت  گنج  ارچ  هک  تسا  نیا  روظنم  ایآ  رگید ، ترابع  هب  تسا ؟ زکرمتم  یلئاسم  عوضوم و  هچ  رب  شـسرپ  ینوناک  هطقن ي 

زاغآ هک  هنوگ  نامه  یگنج  ره  هک  میریذپب  هدعاق  نیا  ساسا  رب  ار  گنج  مامتا  لصا  رگا  میداد ؟ یم  همادا  گنج  هب  نانچمه  دیاب 
دیاب ساسا  نیا  رب  .تسا  زکرمتم  گنج ، مامتا  هن  گنج و  ناـیاپ  هوحن ي  رب  شـسرپ  نیارباـنب ، دـشاب  هتـشاد  ناـیاپ  دـیاب  دـبای ، یم 

.دوش یم  هدیسرپ  نآ  زا  هنوگ  نیا  لاح  هک  دوب  هنوگچ  گنج  نایاپ  هوحن ي  هک  درک  یسررب 

مهارف ار  گنج  نتفای  ناـیاپ  هنیمز ي  گـنج  ماـمتا  اـب  دوخ  تقفاوم  مـالعا  همانعطق ي 598 و  شریذـپ  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
یلو دـنوش ، یم  زاغآ  یـسایس  تسب  نب  رثا  رب  اـه  گـنج  هکنیا  هب  هجوت  اـب  تسا ؟ همانعطق 598  شریذـپ  هلئـسم ، ایآ  لاح  .تخاس 

هار زا  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  تسا  حرطم  لاؤـس  نیا  دنـسر ، یم  ناـیاپ  هب  یماـظن  يزوریپ  اـی  یـسایس  شور  اـب  ماـجنارس 
دوجو داـقتعا  رواـب و  نیا  رگید ، تراـبع  هب  داد ؟ همتاـخ  گـنج  هب  یـسایس  شور  اـب  ارچ  دوش  زوریپ  قارع  رب  تسناوت  یم  یماـظن 

، یسایس شور  اب  گنج  مامتا  همانعطق و  شریذپ  اب  اما  دسرب  نایاپ  هب  قارع  رب  یماظن  يزوریپ  اب  دیاب  گنج  هک  تشاد 
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؟ تسا هدش  زیگنا  لاؤس  دراد (1)  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاماهبا  لیلد  هب  دش و  لصاح  يژتارتسا  رییغت  یعون 

.دنک یم  صخشم  ار  گنج  نایاپ  هوحن ي  زا  شـسرپ  تلع  يا  هزادنا  ات  گنج  ینایاپ  ياه  هام  یماظن  یـسایس -  تایعقاو  هب  هجوت 
اب قارع  هک  یتیعقوم  رد  تفریذپ ؛ هامریت 1367  رد  دعب  لاس  کی  ار  نآ  ناریا  یلو  دـش  بیوصت  هامریت 1366  رد  همانعطق ي 598 

نیا .دوب  هتفرگ  سپ  دندوب ، هدرک  فرـصت  ات 1367  ياه 1361  لاس  رد  ناریا  یماظن  ياوق  هک  ار  یقطاـنم  رثکا  یماـظن ، تـالمح 
همانعطق شریذپ  بجوم  گنج  ینایاپ  ياه  هام  رد  یعامتجا  یـسایس -  تاظحالم  یخرب  یماظن و  تالوحت  دهد  یم  ناشن  حیـضوت 

تفرگ تروص  قارع  ناریا و  یماظن  ناوت  ساسا  رب  تالوحت  نیا  دوجوم ، تاروصت  فالخرب  .دـش  گنج  هب  نداد  نایاپ  ي 598 و 
یناور یسایس -  كوش  قارع ، یماظن  ياه  يزوریپ  .دش  اهرواب  تاروصت و  تایعقاو و  نایم  فاکش  داجیا  بجوم  لیلد  نیمه  هب  و 
گنج هب  همانعطق 598  شریذـپ  اب  ناریا  درک و  رییغت  قارع  دوس  هب  یماـظن  هنزاوم ي  هجیتن ، رد  درک (2) و  دراو  ناریا  هعماـج ي  رب 

.داد نایاپ 

ندیشون  » هب همانعطق  شریذپ  ار  ناشیا  ریبعت  ای  یمالسا  يروهمج  میمصت  هرابرد  ینیمخ  ماما  هینایب ي  مدرم و  ناگدنمزر و  شنکاو 
.تسا گنج  نایاپ  هعقاو ي  رد  تاماهبا  تاساسحا و  هدننک ي  نایب  رهز ،» ماج 

شریذپ اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  یسایس  شور  زین  گنج و  ینایاپ  ياه  هام  رد  یماظن  تالوحت  تیهام  رد  ماهبا  نیاربانب ،
همانعطق بیوصت  نامز  رد  ارچ  دسرب  مامتا  هب  همانعطق  شریذپ  اب  گنج  دوب  رارق  رگا  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ یساسا  یشسرپ  همانعطق ،

؟ تفرگن تروص  مادقا  نیا  دوب ، ناریا  اب  یماظن  يرترب  هک  هامریت 1366 ، رد 

21 ص :

نایاپ هوحن ي  گنج و  ینایاپ  ياه  هام  تایعقاو  اب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یتاراظتنا  دـش  هداد  گـنج  لوط  رد  هک  ییاهراعـش  . 3 - 1
.دروآ دوجو  هب  گنج  همتاخ  هوحن ي  هرابرد ي  ار  ییاه  شسرپ  ماهبا و  اذل  دوب و  ضقانت  رد  گنج 

ماجنارـس دش و  گنج  ياه  تیعقاو  نایب  هوحن ي  هرابرد ي  ثحب  بجوم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  یماظن  ياه  یماکان  دـنور  . 4 - 2
(. ص 40 شلاچ ، شمارآ و  هب  دینک  هاگن  ) .دش يراددوخ  تایعقاو  نایب  زا  نمشد ، يرادرب  هرهب  زا  يریگولج  يارب 
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ینایاپ ياـه  هاـم  رد  یماـظن  تـالوحت  هکنآ  تسخن  دوش ؛ یم  هجوت  نادـب  رتمک  هک  تسه  زین  يرگید  ياـه  شـسرپ  ناـیم  نیا  رد 
نیا دوب ، ناریا  ناـیز  هب  یماـظن  هنزاوم ي  رییغت  زا  رثأـتم  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  یلـصا  تلع  رگا  عقاو ، رد  دوب ؟ تلع  هچ  هب  گـنج 

یبایزرا لباق  ناریا  يارب  عوضوم  نیا  ایآ  تفای ؟ ققحت  گنج  یماظن  هنحص ي  رد  دش و  داجیا  یطیارـش  هچ  تحت  هنوگچ و  لوحت 
تادنتـسم لیالد و  یفنم ، ای  تبثم  خـساپ  تروص  رد  دـنک ؟ رییغت  ناریا  دوس  هب  هنزاوم  تشاد  ناکما  اددـجم  ایآ  دوب ؟ ینیب  شیپ  و 

؟ تسیچ نآ 

ماجنا هام  راهچ  هلصاف  رد  یماظن  تامادقا  اب  قارع  هچنآ  دننامه  ارچ  دوب  رترب  یمجاهت و  عضوم  رد  ناریا  هک  یتیعـضو  رد  نینچمه 
؟ دبای تسد  تسناوتن  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  عطاق  یماظن  يزوریپ  کی  هب  داد ،

دنور دننام : یفلتخم  لئاسم  رب  رظان  رتشیب  هک  تسا  هدش  هئارا  گنج  نایاپ  یگنوگچ  زا  یتوافتم  ياه  هاگدید  اه و  لیلحت  نونک  ات 
، روـشک ود  يژتارتـسا  گـنج و  زا  قارع  ناریا و  ياـه  تـشادرب  تاروـصت و  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ  یماـظن  یــسایس -  تـالوحت 
همانعطق ي شریذپ  يارب  ناریا  مادقا  گنج و  ینایاپ  ياه  هام  رد  یماظن  یـسایس -  تالوحت  تیهام  نیفرط ، تامادقا  تامیمـصت و 
هنماد ي مجح و  هک  یلاح  رد  .دـشاب  یم  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  هقطنم و  حطـس  رد  ناریا و  لخاد  رد  گـنج  ماـمتا  ياهدـمایپ  598 و 

.تسا هتفرگن  رارق  يزادرپ  هیرظن  تاقیقحت و  هیامتسد ي  تاعوضوم ، زا  مادک  چیه  یلو  تسا  هدرتسگ  اتبسن  اهریسفت  لیلحت و 

هاگدید ود  یسررب 

هراشا

گنج یماظن  یسایس -  تالوحت  دنور  زا  یبایزرا  تشادرب و  یجراخ  یلخاد و  نارظن  بحاص  ياهریـسفت  تالوحت و  هکنیا  هب  رظن 
هب دراد  ریثأت  شقن و  هعماج  ياهرواب  ناهذا و  يریگ  لکـش  رد  زین  هنیمز  نیا  رد  هدش  دـیلوت  تایبدا  دـنک و  یم  نایب  ار  نآ  نایاپ  و 
رد تایرظن  زا  یـشخب  دوشن  داـجیا  لـلخ  بلاـطم  لسلـست  رد  ینـالوط و  ثحب  هکنیا  يارب  هتبلا  .دوش  یم  هراـشا  اـه  نآ  زا  یـشخب 

همیمض ي
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.دوش یم  یسررب  ییاضر  ياقآ  یمشاه و  ياقآ  ياه  هاگدید  اهنت  ثحب  همادا ي  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  لوا  لصف 

یمشاه ياقآ  هاگدید 

ییانثتـسا ریثأت  شقن و  گنج  هژیو  هب  روشک  ياـه  يریگ  میمـصت  رد  دوب  گـنج  یلاـع  هدـنامرف ي  هک  یناجنـسفر  یمـشاه  ياـقآ 
زا سپ  هلصافالب  ناشیا  .تسا  تیمها  زئاح  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  لئاسم  هرابرد ي  ناشیا  تایرظن  هاگدید و  یـسررب  .تشاد 

دراو میتسیا و  یمن  اهزرم  رد  متفگ  لوا  ياـهزور  رد  هک  روط  ناـمه  : » درک راـهظا  نارهت  هعمج  زاـمن  رد  ناـضمر ، تاـیلمع  ماـمتا 
میدرک و راطخا  میداد ، تلهم  میداتـسیا ، يا  هتفه  هس  ود ، : » درک هفاضا  ناشیا  .میدرک » لمع  نامفرح  هب  میوش و  یم  قارع  كاـخ 
هن دندرک و  هجوت  ناملـسم  ياه  تلود  هن  اهدهعتم ، ریغ  هن  قارع ، یماح  ياهروشک  هن  دوبن ، اونـش  شوگ  هک  دننک ، هجوت  میتساوخ 
رد ار  ییاهن  هار  یـساسا و  راک  نآ  مه  ام  : » دـیوگ یم  ناریا  يریگ  میمـصت  تاظحالم و  نیا  هیاپ ي  رب  یمـشاه  ياقآ  .قارع » دوخ 

میمـصت زا  یکی  هک  یمـشاه  ياـقآ   (1) .میوـش » قارع  كاـخ  دراو  نامفادـها  هب  ندیـسر  يارب  هـک  دوـب  نـیا  نآ  میتـفرگ و  شیپ 
: دیوگ یم  دهد و  یم  حیضوت  ار  مادقا  نیا  لیالد  دوب  ناگدنریگ 

مه يدایز  یعرف  لیالد  هک  تسا  حرطم  قارع  كاخ  هب  دورو  يارب  یساسا  لیلد  هس  اهریگ ، میمـصت  زا  یکی  ناونع  هب  هدنب  رظن  زا  »
ار نآ  هکنیا  يارب  میدرک  دـیدشت  ار  گنج  ام  .تسا  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  اـم  لـیلد  نیلوا  .دراد  دوجو  یلـصا  لـیلد  هس  نیا  تشپ 

 . (2) .تسا » فده  نیرت  گرزب  نیا  .مینک  مامت 

یم تراسخ  ام  هب  هن  میدنام ، یم  نامیاهزرم  رد  رگا  : » دیوگ یم  دهد و  یم  حیضوت  ار  ناریا  دیدج  يژتارتسا  لیالد  یمشاه  ياقآ 
تسا اه  نآ  بولطم  هک  یعـضو  نامه  هب  زیچ  همه  دننک ، ینیـشن  بقع  دنراد  هک  ییاه  همانرب  زا  مدق  کی  دندوب  رـضاح  هن  دنداد ،

هب مییوگب  میهد و  همتاخ  ار  گنج  میریذپب ، ار  اه  نآ  تساوخ  هنالیلذ  ای  .دوب  هدنامن  نامیارب  رتشیب  هار  ود  ام  درک و  یم  ادـیپ  همادا 
ار گنج  ایرد و  هب  مینزب  مه  ام  هکنیا  رگید  ضرف  .میدرگ و  یم  زاب  نامیاه  هناخ 
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هرابرد ي اکیرما  ياه  تسایس  حیضوت  رد  ناشیا   (1) .میا » هدرک  عورـش  نالا  هک  تسا  روط  نیا  مه  گنج  ندرک  مامت  .مینک  مامت 
: دیوگ یم  گنج 

نیا اه  لاس  دـنهاوخ  یم  اه  نآ  .دـیوگ  یم  غورد  مسق  ادـخ  هب  .دـیوگ  یم  غورد  دوشب ، مامت  دـیاب  گنج  دـیوگ  یم  اکیرما  رگا  »
 . (2) .دنهاوخ » یم  هقطنم  رد  هک  تسا  یعضو  نیرت  بولطم  نیرت و  یلاع  نیا  .حلص  هن  گنج -  هن  لکش  هب  اهتنم  دشاب ، گنج 

: دـیوگ یم  موس  فدـه  هرابرد.دـنک ي  یم  رکذ  تراسخ  تفایرد  ار  قارع  كاخ  لخاد  هب  دورو  يارب  مود  فدـه  یمـشاه  ياقآ 
یم دنک و  یم  يدـنب  عمج  ار  نآ  بیترت  فادـها و  هبطخ  نایاپ  رد  اددـجم  ناشیا  .دنـشاب  تحار  دازآ و  قارع  مدرم  هقطنم و  مدرم 

: دیوگ

يدازآ موس  قوـقح و  نتفرگ  مود  گـنج ، ناـیاپ  لوا  بیترت ، هب  هک  تسا  قارع  كاـخ  هب  دورو  رد  اـم ، هدـمع ي  فدـه  هس  نیا  »
 . (3) دشاب ».] یم  روشک  نیا  رد  ] یمدرم یتموکح  لیکشت ] [و  قارع مدرم 

دیسرن و يزوریپ  هب  یلو  دش  زاغآ  دنک  یم  هراشا  یمـشاه  ياقآ  هک  یفادها  ریاس  گنج و  هب  نداد  نایاپ  فده  اب  ناضمر  تایلمع 
لیلحت :» دیوگ یم  دنک و  یم  لیلحت  ار  ناضمر  تایلمع  اهدعب  یمشاه  ياقآ  .تفای  همادا  لاس  شـش  تدم  هب  گنج  لیلد  نیمه  هب 

 . (4) .میدرک » یمن  ینیب  شیپ  ار  عناوم  اما  میوش ، یم  زوریپ  یماظن  رظن  زا  هک  دوب  نیا 

رب یکتم  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  يژتارتسا  نانچمه  ناضمر ، تایلمع  یماکان  رهـشمرخ و  حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا ي  رد 
متـشاد هیرظن  کی  نم  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  یمـشاه  ياقآ  .دوب  گنج  هب  نداد  نایاپ  سپـس  تایلمع و  کی  رد  يزوریپ  بسک 

لیام ماما  :» تشاد يرگید  رکفت  ماما  هک  دـهد  یم  حیـضوت  لاح  نیع  رد  ناـشیا   (5) .مینک » مامت  ار  گـنج  میریگب و  ار  ییاـج  هک 
ات دیورب  : » دنتفگ یم  ماما   (6) .دوش » دازآ  قارع  هک  دوب  نیا  ماما  یمومع  تینهذ  دنزب ، یفرح  ناشیا  اب  یسک  گنج  هرابرد ي  دوبن 

 . (8)  - (7) .دوش » هدنک  اجنآ  رد  هنتف  هشیر 
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میتفرگ یم  نمشد  زا  ار  يا  هقطنم  دیاب  ام  هک  دوب  دقتعم  گنج  تایعقاو  هب  هجوت  اب  تشاد و  هک  یتسایس  هب  هجوت  اب  یمـشاه  ياقآ 
یماظن يزوریپ  بسک  ناشیا  رظن  زا  نیاربانب  مینزب ؛ یفرح  میتسناوت  یمن  دش  یمن  لصاح  نیا  ات  میشاب و  هتـشاد  ینز  هناچ  تردق  ات 

دندرک یم  ارجا  ناگدنمزر  ار  یماظن  تایلمع  درمشرب : نینچ  ار  تایلمع  کی  ياه  شخب  تیلوئـسم  یمـشاه  ياقآ  .دوب  مهم  يرما 
دش یم  حرطم  هوق  هس  نارس  هسلج ي  رد  تایلمع  هرابرد ي  اهداهنشیپ  .دوب  گنج  رزودلوب  یمجاهت ، هیحور ي  هب  هجوت  اب  هاپـس  و 

 . .میدوب (1) هدننک  كرادت  ام  دوب و  ههبج  رد  یعقاو  یهدنامرف  نیاربانب  .میتفگ  یم  ماما  هب  ام  و 

ساسا رب  ات  دشاب  هتشاد   (2) کیژتارتسا » فادـها   » هک درک  یم  تیامح  نآ  زا  بیوصت و  ار  یتایلمع  دـنور ، نیا  دـیوگ  یم  ناشیا 
ناشیا رظن  زا  گـنج  لاـس  شـش  رد  اـعومجم  .درک  يریگیپ  ار  گـنج  ماـمتا  يارب  ینز  هناـچ  يزوریپ و  بسک  هیرظن ي  ناوتب  نآ 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  یمشاه  ياقآ  .تشاد (3)  کیژتارتسا  فادها  تایلمع  جنپ  ای  راهچ 

مناد یمن  درک  ماـمت  ار  گـنج  دوشب  هک  يزیچ  اـما  گـنج ) یلاـع  هدـنامرف ي  ناونع  هب   ) مدوبن نم  یتامدـقم  رجفلاو  تاـیلمع  رد  »
یم اـم  هک  تسا  یتاـیلمع  ناـمه  نیا  هک  میدرک  یم  رکف  میدرک و  لاـبند  فدـه  نیا  اـب  ار  ربـیخ  تاـیلمع  ریخ ؟ اـی  تـشاد  دوـجو 

هطبار ي میریگب و  ار  رـصقلا  ما  میورب  هک  دوب  نیا  منهذ  رد  واـف  تاـیلمع  رد  .دـمآ  دوجو  هب  اـهورین  قاـحلا  لکـشم  یلو  میتساوخ 
.دشن هک  دوب  جوا  هطقن ي  ام  يارب  يالبرک 5  تایلمع  .دشن  هک  مینک  عطق  ایرد  اب  ار  قارع 

رایـشوه نمـشد  روشک  برغ  هقطنم ي  هب  میورب  رگا  میدرک  یم  رکف  ام  .دـشن  هک  دوش  یم  میدرک  رکف  برغ  یتایلمع ) هقطنم   ) رد
مینک و یم  گنهامه  اهدرک  اب  میـسرب  كوکرک  هب  رگا  تسا و  قارع  يدج  دـیدهت  يارب  ییا  هبرح  ناخیدـنبرد  دـس  بآ  تسین و 

 . (4) .مینک » یم  عطق  ار  قارع  لامش  تفن 
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قفومان اهنیا  همه ي  رد  : » دـیوگ یم  دـش  ماجنا  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  روظنم  هب  هک  یتاـیلمع  هعومجم  یباـیزرا  رد  یمـشاه  ياـقآ 
 . (1) .میدیسرن » فادها  هب  یلو  میدوب  قفوم  گنج  همادا ي  ندز و  هبرض  دح  رد  میدوب ،

هک یلاح  رد  درک  ظفح  ار  دوجوم  عضو  اهنت  دـش  ماجنا  هک  ییاه  تایلمع  هلـسلس  گنج ، لاس  شـش  یط  عقاو  رد  حیـضوت  نیا  اـب 
هقطنم کی  فرصت  رب  ینبم  ناشیا  يژتارتسا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  یمـشاه  ياقآ  .دوب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يزوریپ و  بسک  فده 

هیلک ي اریز  دـش ؛ نآ  ققحت  زا  عنام  یماظن  ياهورین  یناوتان  اـه و  یتساـک  یلو  دوب  حیحـص  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  تیمها و  اـب  ي 
، فادها ققحت  تروص  رد  تشاد و  کیژتارتسا  فادها  درک ، یم  تیامح  بیوصت و  ناشیا  دـش و  یم  داهنـشیپ  هک  ییاه  تایلمع 

 . .دندوبن (2) فادها  نیا  نیمأت  هب  رداق  یماظن  ياهورین  نکیل  دش  یم  نکمم  گنج  هب  نداد  نایاپ 

یمـشاه ياقآ  .تشاد  ریثأت  گنج  يارب  عبانم  صیـصخت  رد  گنج  زا  ینابیتشپ  يارب  روشک  تارودـقم  زا  یمـشاه  ياـقآ  تشادرب 
تحص تابثا  يارب 
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هجیتن نیمه  هب  مه  گنج  رخآ  رد   » دیوگ یم  دوب » دودحم  روشک  تیفرظ   » هکنیا هب  هراشا  نمـض  روشک  تارودقم  زا  دوخ  یبایزرا 
هتکن  (3) .دوش » یمن  هک  داد (2)  همان  ماما  هب  تلود   » (1) دیوگ : یم  ماما  هب  تقو  ریزو  تسخن  همان ي  هب  هراشا  اب  ناشیا  .میدیسر »

لبق لاس  جنپ  رگا  دنتـشون  ماما  هب  همان  رد  تلود  هاپـس و  هچنآ  : » دـیوگ یم  هک  تسا  عوضوم  نیا  یمـشاه  ياقآ  تاراهظا  رد  مهم 
« .تخیر مه  هب  ار  ماما  تاعالطا )  ) تامولعم ماما ، هب  هاپـس  همان ي  .درک  یم  مامت  ار  گـنج  تفرگ و  یم  میمـصت  ماـما  دـنتفگ  یم 

 . (4)

ار کیژتارتسا  فادـها  یماظن  تایلمع  هکنآ  تسخن  دـناد : یم  لماع  دـنچ  ار  گنج  ندـش  ینالوط  تلع  یمـشاه  ياـقآ  عقاو ، رد 
قارع رب  دودـحم  تابرـض  اب  یماظن  تایلمع  هجیتن ، رد  .دوب  دودـحم  رتشیب  تاکرادـت  يارب  مه  روشک  تارودـقم  .درک  یمن  نیمأت 

یمـشاه ياقآ  رظن  زا  هک  دوب  گنج  زا  ینابیتشپ  شیازفا  مزلتـسم  هنزاوم ، رییغت  تشاد و  درکراک  دوجوم  هنزاوم ي  ظفح  يارب  اهنت 
هب ناریا  یماـظن  ياـه  تاـیلمع  لیدـبت  نیا ، رب  هوـالع  .دـش  رجنم  گـنج  موادـت  هب  تیعـضو  نیا  زا  لـصاح  تسب  نب  .دوبن  نکمم 
رما نیمه  دندمآ و  یم  ههبج  هب  لصف  بسانت  هب  هک  دوب  بلطواد  ياهورین  لضعم  زا  رثأتم  ینابیتشپ ، لماع  رب  هوالع  هنالاس  تایلمع 

(5) درک ؛ یم  هدافتـسا  عوضوم  نیا  زا  نمـشد  دش و  یم  داجیا  هلـصاف  اه  تایلمع  نایم  اذل  تشاد ، ریثأت  اه  تایلمع  نامز  میظنت  رد 
.درک یم  تیوقت  يزاسزاب و  ار  دوخ  تازیهجت  اهورین و  هدمآ ، تسد  هب  تصرف  رد  نمشد  اریز 

یکی .دـشن  هتفرگ  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  یبسانم  میمـصت  هک  تشاد  دوجو  یـساسا  لماع  ود  : » دـیوگ یم  ناشیا  نیا ، رب  هوالع 
داد یمن  هزاجا  يا  هظحل  هک  دوب  ماما  يدـعب  هلئـسم ي  .دوب  رفک  هیبش  يزیچ  هاپـس  رظن  زا  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  حرط  هک  دوب  هاـپس 

يا هدع  همه  سلجم  رد  .مینک  ثحب  گنج  متخ  هرابرد ي 
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« .دناشن ناشیاج  رـس  ار  اه  نآ  ماما  دندرک ،] یم  تیلاعف  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  هک  ] یناحور ياقآ  و  القع » عمجم   » مان هب  دـندوب 
يروج نیا  گنج  هک  دید  یمن  تحلـصم  مه  سک  چیه  تشادـن و  دوجو  يدامتعا  اه  تردـق  یللملا و  نیب  زکارم  هب  نینچمه   (1)

 . .دوش (2) مامت 

هب نداد  نایاپ  يارب  ناریا  لیالد  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  .دیـسر  نایاپ  هب  یـسایس  یماظن -  تـالوحت  رثا  رب  گـنج  تروص  ره  رد 
زا قارع  هدافتسا ي  دنور  نیا  رد  .دوب (3)  گنج  متخ  مهم  لماوع  زا  یکی  اهرهش  هب  هلمح  يارب  قارع  تاناکما  تسا  دقتعم  گنج 

هولج كانتـشحو  یلیخ  میارب  گـنج  مدـید  ار  هچبلح  یتقو   » هکناـنچ .دوب  هدـننک  نارگن  هچبلح  رد  هژیو  هب  ییایمیـش  ياـه  حـالس 
باسح ماما  فرط  زا  همانعطق  شریذـپ  لـماع  نیرت  مهم  دـیاب  ار  دروم  نیا  :» دـیوگ یم  عوضوم  نیا  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا   (4) .درک »

يارب يرزیل  حالس  زا  دوب و  هدیسرن  ییایمیـش  ياه  حالـس  هب  قارع  رگا  : » دیوگ یم  يرگید  حیـضوت  رد  یمـشاه  ياقآ   (5) .مینک »
ام .میهدـب  همادا  میتسناوت  یم  مه  زاب  ام  درک  یمن  هدافتـسا  اکن  قرب  ندز  يارب  دربرود  يامیپاوه  نارهت و  هب  کشوم  قطانم و  ندز 

ندرک فقوتم  يارب  شالت  اه و  شکتفن  هب  قارع  هلمح ي  نیا ، رب  هوـالع   (6) .میدروخ » همطل  قارع  ههبج ي  زا  جراخ  ياهراک  زا 
همان يداصتقا  يارزو  ینعی  ماما ، هب  تشون  همان  امـسر  تلود   » نآ زا  رت  مهم  دوب و  رثؤم  هماـنعطق  شریذـپ  رد  زین  ناریا  تفن  دـیلوت 

یم رگا  هک  تشون  ماـما  هب  يا  هماـن  مه  هاپـس  .مینک  یناـبیتشپ  ار  گـنج  يداـصتقا  ظاـحل  زا  میناوت  یمن  رگید  هک  ماـما  هب  دنتـشون 
.دوب گرزب  هداعلا  قوف  هک  دنداد  ار  ناشیاه  يدنمزاین  .دینک  نیمأت  ار  ام  ياهزاین  میشاب  هتـشاد  قفوم  تایلمع  میگنجب و  ام  دیهاوخ 

 . (7) .میریذپب » ار  همانعطق  دندرک  لوبق  ماجنارس  تاظحالم  نیا  هب  هجوت  اب  ماما 

ییاضر ياقآ  هاگدید 

یم رارق  هجوت  دروم  رظنم  نیا  زا  ار  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  تالوحت  نارادساپ ، هاپس  نیـشیپ  هدنامرف ي  ییاضر ، نسحم  ياقآ 
قطانم يزاسدازآ  اب  اریز  دوب ؛ گنج  هب  نداد  نایاپ  هوحن ي  رهشمرخ ، حتف  زا  سپ  روشک  یلصا  هلئسم ي  هک  دهد 

28 ص :

ص 109 و 110. نامه ، . 30 - 1
ذخأم 11. . 31 - 2
ذخأم 20. . 32 - 3

ص 109 و 110. نامه ، . 29 - 4

ص 109 و 110. نامه ، . 30 - 5
ذخأم 11. . 31 - 6
ذخأم 20. . 32 - 7
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گنج هب  نداد  نایاپ  یگنوگچ  رب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  هلصافالب  اه  ثحب  مامت  نیاربانب ، .دوب  گنج » نایاپ   » یلصا عوضوم  یلاغشا 
 . .دوب (1) هنیمز  نیمه  رد  دش  رازگرب  ینیمخ  ماما  تمدخ  رد  ادتبا  رد  هک  یتاسلج  دش و  زکرمتم 

هب رهشمرخ  رد  يزوریپ   » ناشیا رظن  زا  .دنک  یم  یسررب  ناریا  يژتارتسا »  » بوچراچ رد  ار  گنج  تالوحت  لاس  شش  ییاضر  ياقآ 
ياهدمایپ .میتفرگ (2)  رارق  رترب  عضوم  رد  ام  دز و  مه  رب  ار  قارع  ام و  نیب  اوق  هنزاوم ي  اریز  دوب ؛ گنج » تیهام  رد  رییغت  ياـنعم 

زین عوـضوم  نیا  .دـندش (3)  دـیماان  ددرم و  قارع  ناـیماح  اذـل  دوب  قارع  يدـنمناوت  هب  تبـسن  یللملا  نیب  شرگن  رییغت  يرترب ، نیا 
گنج یساسا  هلئسم ي  رییغت  رهـشمرخ  حتف  ریثأت  نیرت  مهم  .دننک (4)  هلمح  یمالـسا  ناریا  هب  دنناوت  یمن  یتحار  هب  هک  دش  نشور 

يژتارتسا اهورین و  شیارآ  يا  هدیدپ  نینچ  .دش (5)  لیدبت  قارع  میلست  ناریا و  يزوریپ  هب  قارع  يزوریپ  ناریا و  میلست  زا  هک  دوب 
.داد رییغت  ار  قارع  ناریا و 

نیا تفای و  شیازفا  قارع  زا  یللملا  نیب  تیامح  تفر (6) و  ورف  یعافد  كال  رد  درک و  يرگنزاب  دوخ  یگنج  يژتارتسا  رد  قارع 
رد رهـشمرخ  يدازآ  زا  دعب  قارع  .تشاذگ (7)  ریثأت  دـندرک  اطعا  يو  هب  مادـص  یناهج  نایماح  هک  ییاه  حالـس  رب  یتح  عوضوم 

دعب ناریا  تقیقح  رد  .ناتـسدرک  هقطنم ي  رد  زین  اهرهـش و  رد  سراف ، جیلخ  رد  ینیمز ، گنج  رد  دیگنج : یم  ناریا  اب  ههبج  دـنچ 
ياه شـالت  تیهاـم  یماـظن و  هنزاوم ي  رییغت  رگید ، تراـبع  هب  .دوب (8)  ریگرد  اـه  یقارع  اـب  ههبج  راـهچ  رد  رهـشمرخ  يدازآ  زا 

راک روتـسد  رد  ار  ناریا » یماظن  يدـنمناوت  راهم   » يژتارتسا نآ  نایماح  قارع و  اـت  دـش  بجوم  گـنج  همادا ي  يارب  ناریا  دـیدج 
زا تیامح  رد  ار  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  نارگیزاب  ریاس  قارع و  دیدج  يژتارتسا  اه و  تسایـس  رهوج  ناریا ، راهم  .دنهد  رارق  دوخ 

.تشاد زاس  تشونرس  ریثأت  نآ  نایاپ  گنج و  دنور  رد  عوضوم  نیمه  داد و  لیکشت  قارع 

هسلج ي رد  ات  دش  ثعاب  رترب ، عضوم  زا  گنج  هب  نداد  نایاپ  فده  اب  یماظن و  یسایس -  تالوحت  زا  ریثأت  اب  ناریا  يژتارتسا  رییغت 
يارب ماما  اب  نالوئسم 

29 ص :

.1381  / 3  / 30 ییاضر ، نسحم  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 33 - 1
.ییاضر نسحم  هبحاصم  ص 3 ، هرامش 131 ، تشهبیدرا 1381 ، ییاوه ، عیانص  همانهام  . 34 - 2

.نامه . 35 - 3
.نامه . 36 - 4
.نامه . 37 - 5
.نامه . 38 - 6
.نامه . 39 - 7

دادرخ 1379. هاپس ، داتس  یهدنامرف و  هدکشناد  رد  ینارنخس  ییاضر ، نسحم  . 40 - 8
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هب یلاغشا  قطانم  يزاسدازآ  رد  هک  ییاه  يزوریپ  يانبم  رب  ناریا  دیدج  يژتارتسا  تیهام   » .دوش (1) يریگ  میمصت  گنج  همادا ي 
لکـش ناریا  ياه  هتـساوخ  نتفریذـپ  هب  قارع  نایماح  نتخاس  دـعاقتم  اه و  يزوریپ  نآ  موادـت  لامتحا  نینچمه  دوب و  هدـمآ  تسد 

زین نمشد  دوش و  یم  مامت  گنج  هک  میدرک  یم  رکف  ام  : » دیوگ یم  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  هام  هس  ییاضر  ياقآ  هکنانچ  .تفرگ 
لوبق و لـباق  ریغ  یمالـسا  يروهمج  يارب  ار  يورـشیپ  عون  ره  اـه  نآ  یلو  دریذـپ  یم  دوـش و  یم  میلـست  دوـخ  عفاـنم  ظـفح  يارب 

 . (2) .دنوش » یمن  میلست  دنناد و  یم  كانرطخ 

یماظن یـسایس -  تالوحت  حیـضوت  يارب  ییاضر  ياقآ  راب  نیلوا  يارب  هک  تسا  یحالطـصا  گنج ، رد  ناریا  يژتارتسا  یگناـگود 
یـسایس و حطـس  ود  رد  توافتم  یکاردا  زا  رثأتم  هناگود ، يژتارتسا  ناشیا  فیرعت  رد  .درک  هدافتـسا  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج 

.دوـش یم  داـجیا  لـمع  رد  دـعب  نهذ و  رد  ادـتبا  یگناـگود  تسا و  ینهذ  يرما  يژتارتـسا  هک  حیـضوت  نـیا  اـب  .تسا (3)  یماـظن 
یم دوجو  هب  یلم  مزع  دوش  لصاح  كرتشم  كاردا  رگا  .تسا (4)  هلئسم  نیا  لح  يارب  توافتم  هیرظن ي  ود  يانعم  هب  یگناگود 

رد .دوش  یم  تردـق  هیزجت  بجوم  اریز  تسا ؛ يژتارتـسا  نتـشادن  ياـنعم  هب  يژتارتـسا ، رد  یگناـگود  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـیآ ؛
نایاپ يارب  یلـصا  هاـگ  هیکت  روشک  لـک  رد  یلم  يژتارتسا  رد  دـهد و  یم  لکـش  ار  یلم  يژتارتسا  يژتارتسا ، رد  تدـحو  لـباقم ،

.دوش یم  ارجا  قفاوت  عامجا و  اب  نییعت و  گنج  هب  نداد 

ماما و يژتارتسا  لماش  يژتارتسا  ود  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  روشک  رد  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  دـیازفا : یم  ییاضر  ياقآ  همادا  رد 
رانک رد  .دوب  ثعب  بزح  مادص و  طوقس  يارب  دربن  ماما ، يژتارتسا  .تشاد  دوجو  تلود  یمسر  يژتارتسا 

30 ص :

ماما تمدخ  : » دـیوگ یم  گنج ، فقوت  اب  ماما  تفلاخم  بیذـکت  نمـض  ناهیک  همانزور ي  اب  وگو  تفگ  رد  یتیالو  ياقآ  . 41 - 1
یم هک  يزور  ات  میشاب  هتـشاد  تسد  رد  یمرها  دیاب  میریگب ، یتمارغ  مینک ، دازآ  ار  نامدوخ  نیمزرـس  ام  تسا  رارق  رگا  دش  لقتنم 
نیا هب  دنداد و  تیاضر  ماما  ترـضح  اذل  فعـض  عضوم  زا  هن  مییوگب  نخـس  تردق  عضوم  زا  میناوتب  مینک ، یم  هرکاذم  مینیـشن و 

زا دعب  گنج  هک  دندوب  هتفگن  هجو  چـیه  هب  ماما  سپ  .رگید  ياهاج  نونجم و  واف و  لثم  دـش  لاغـشا  قارع  كاخ  زا  یطاقن  بیترت 
(. ص 12 ، 1381  / 7  / 1 ناهیک ، همانزور  « ) .دوشب فقوتم  رهشمرخ  حتف 

یلعمالغ رادرس  یصخش  تشاددای  ، 1361  / 8  / 26 فجن ، البرک و  هاگرارق  ناهدنامرف  تکرـش  اب  يزکرم  هاگرارق  هسلج  . 42 - 2
.دیشر

.1382  / 6  / 3 ییاضر ، نسحم  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 43 - 3
.نامه . 44 - 4
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فده نیا  دوب و  دادغب  طوقس  ماما  فده  درک (1)  یم  لابند  ار  حلص  بسک  يارب  دربن  هک  دش  ادیپ  يرگید  تسایـس  اما ، تسایس 
بمب درادن و  يا  هدیاف  میریگب  مه  ار  دادـغب  رگا  دـنتفگ : یم  دوبن و  نالوئـسم  رد  رواب  نیا  یلو  دوب  ققحت  لباق  یماظن  يژتارتسا  اب 

یم ام  رگا  دش  یم  روط  نیمه  مه  دـیاش  : » دـیوگ یم  عوضوم  نیا  حیـضوت  رد  يرگید  ياج  رد  يو  .دننز (2)  یم  ام  رـس  رب  یمتا 
دیاب تسا  دـقتعم  هکنیا  نمـض  ناشیا   (3) .دـمآ » یم  دوجو  هب  یلئاـسم  دـندز و  یم  متا  بمب  ناریا  هب  میتـفرگ  یم  ار  دادـغب  میتـفر 

ناگدنمزر ياه  ییاناوت  هک  دنک  یم  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  درک  ثحب  يرگید  تصرف  رد  لیلحت  نیا  یتسردان  ای  یتسرد  هرابرد ي 
 . .میدوب (4) نامدوخ  عنام  نامدوخ  دشاب  ام  عنام  نمشد  هکنیا  زا  لبق  دوب و  دوهشم  هنحص  رد  هک  دوب  يزیچ  نآ  زا  شیب  ام 

ياهاج راب  هس  ود ، نم  :» دـش یم  مامت  رتدوز  گـنج  درک  یم  لـمع  ماـما  يژتارتسا  بوچراـچ  رد  روشک  رگا  هک  تسا  دـقتعم  يو 
لاس جنپ  زا  رتمک  دشکب  لوط  لاس  تشه  هکنیا  ياج  هب  گنج  میدوب  هدرک  تکرح  ماما  يژتارتسا  اب  ام  رگا  هک  متفگ (5)  فلتخم 

يارب دربن  همادا  هناراک ي  هظفاحم  يژتارتسا  چیه  اقافتا  .دش  یم  رجنم  مادص  طوقـس  هب  هک  رتگرزب  رایـسب  یحتف  اب  اما  دش  یم  مامت 
 . (6) .دش » ینالوط  گنج  مینک و  مامت  رتدوز  ار  گنج  میناوتن  ام  هک  دش  ثعاب  حلص ، لیمحت 

یم یسررب  گنج ، هب  نداد  نایاپ  يارب  شرگن  هوحن ي  یساملپید و  هزوح ي  ود  رد  ار  يژتارتسا  رد  یگناگود  ریثأت  ییاضر  ياقآ 
هب ینئمطم  مکحم و  درواتـسد  هب  ات  ام  هک  دوب  نیا  هیرظن  کـی  تشاد ؛ دوجو  هیرظن  ود  گـنج  ناـیاپ  دروم  رد  دـیوگ : یم  دـنک و 

ار سب  شتآ  طیارـش  اـم  دنتـشاد  یم  راـهظا  مود  هیرظن ي  ناـبحاص  .مینک  اـهر  ار  گـنج  دـیاب  یمن  میدیـسرن ، یللملا  نـیب  ظاـحل 
هک دـنتفگ  یم  سب  شتآ  ناقفاوم  .میبای  تسد  دوخ  قوقح  هب  یللملا  نیب  هصرع ي  رد  هک  میـشاب  نیا  لابند  نآ  زا  سپ  میریذـپب و 

عماجم نآ  لابند  هب  مینک ، رارقرب  سب  شتآ  تسخن  ام 

31 ص :

رهم هاپـس ، ییاوه  يورین  یگنهرف  تنواعم  اهدرواتـسد ، اه و  ترورـض  قارع -  كاخ  لـخاد  هب  دورو  دـنورادهب ، يدـهم  . 45 - 1
.ییاضر نسحم  زا  لقن  هب  ص 97 و 98 ، ، 1381

ذخأم 35. . 46 - 2
ص 6. ، 1380 / 5  / 3 تلاسر ، همانزور  . 47 - 3

.نامه . 48 - 4
لاس نامه  ار  گنج  ام  هنرگو  دندوبن  گنج  هب  دـقتعم  ام  ناتـسود  دـیوگ : یم  شتآ » هداجـس   » ینویزیولت همانرب  رد  ناشیا  . 49 - 5

(. لوا هکبش  ناتسمز 1377 ،  ) .میدوب هدرک  مامت  مجنپ 
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روط هب  تسیاب  یم  گـنج  فقوت  سب و  شتآ  هک  دـندوب  دـقتعم  رگید  یخرب  اـما  تشاد ، دـنهاوخ  هجوت  ناریا  يواـعد  هب  یناـهج 
 . (1) .دنتسین » دامتعا  لباق  یللملا  نیب  عماجم  نوچ  دریگ ، تروص  نامزمه 

یبـالقنا و یـساملپید  هزوـح ي  رد  دوـب  دـقتعم  نآ ، ماـمتا  يارب  لـح  هار  گـنج و  تیلک  هب  شرگن  نیا  موادـت  رد  ییاـضر  ياـقآ 
هناگ هس  ياوق  اتدمع  سلجم و  تلود ، هجراخ ، روما  ترازو  هک  روشک  یمسر  یـساملپید  رد  .دوب  لاعف  روشک  یمـسر  یـساملپید 

تـسایس .دـندرک  یم  تبحـص  مه  اهروشک  همه ي  اب  دوشب و  مامت  رتدوز  گنج  هک  دـندوب  نیا  لابند  امومع  دـندرک ، یم  يریگیپ 
دوش یم  ماجنا  ینامز  نیا  میریگب و  ار  نامقوقح  میناوت  یمن  روز  اب  زج  دـنتفگ  یم  هک  دوب  ماما  بالقنا و  ياهورین  تسایـس  رگید ،

 . (2) .میراد » رارق  ییالاب  تسد  عضوم  رد  میراد و  تردق  ام  دنمهفب  اه  نآ  هک 

زا ماما  ییاضر ، نسحم  رظن  زا  .تسا  یمهم  عوضوم  يژتارتسا  یگناگود  ثحب  رد  ینیمخ  ماما  هاگیاج  شقن و  هب  هجوت  یـسررب و 
ار لقادح  فک و  دادغب و  طوقس  ار  ییاهن  فده  فقس و  گنج  تیریدم  رد  اذل  دنتـشاد و  عالطا  يژتارتسا  رد  دوجوم  یگناگود 

 . .دندرکن (3) لودع  فک  زا  زگره  ماما  دندرک و  نییعت  ارسا  تشگزاب  تمارغ و  تفایرد  زواجتم ، نییعت  اهزرم ، تیبثت 

هب دـشاب  تاـیلمع  هلـسلس  يزیرحرط  لکـش  هب  هکنیا  ياـج  هب  گـنج  يژتارتسا  : » دـیوگ یم  ناـشیا  یماـظن  ياـه  تاـیلمع  هراـبرد 
اریز دش ؛ لصو  یسایس  يژتارتسا  هب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  یماظن  ياه  تایلمع  عقاو ، رد   (4) .دش » دودحم  تایلمع  کی  يزیرحرط 
یم هسیاقم  ار  رهـشمرخ ، حـتف  زا  دـعب  لبق و  گـنج ، هرود ي  ود  عوضوم  نیا  حیـضوت  يارب  يو  .تشادـن  دوجو  یماـظن  يژتارتسا 

اب دـش و  ارجا  تاـیلمع  هلـسلس  یحارط  یماـظن و  يژتارتسا  اـب  هک  دوب  یلاغـشا  قطاـنم  يزاـسدازآ  فدـه ، لوا  هرود ي  رد  : » دـنک
(5) .دش » یم  يزیر  همانرب  تایلمع  کی  يارب  دوب  مکاح  یسایس  يژتارتسا  هکنیا  لیلد  هب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  .دوب  هارمه  تیقفوم 

کی يارب  هشیمه  فرط  نیا  هب  رهشمرخ  يدازآ  زا  »

32 ص :

.باتزاب تیاس  زا  لقن  هب  ص 14 ، ، 1382  / 5  / 6 يرهشمه ، همانزور  . 51 - 1
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نداد همتاخ  روشک  یمـسر  تسایـس  رگا  هک  یلاح  رد  .هن  ای  دنک  یم  مامت  ار  گنج  تایلمع  نیا  مینیبب  ات  میدش  یم  هدامآ  تایلمع 
رتدوز گنج  راک  نیا  اب  میدرک و  یم  گنج  دراو  ار  روشک  همه ي  یحارط و  تایلمع  هد  دـیاب  بوخ  دوب ، یماظن  هار  زا  گـنج  هب 

 . (1) .دش » یم  مامت 

تاناکما ناوت و  هکنیا  نمـض  دـش  گنج  ندـش  ینالوط  بجوم  تایلمع ، کی  ساـسا  رب  يزوریپ  يژتارتسا  ییاـضر  ياـقآ  رظن  زا 
رد دوش ، بسک  عطاـق  يزوریپ  دوـش و  هتفرگ  راـک  هب  جیـسب و  صخـشم  فدـه  يارب  هاـتوک  ییا  هلـصاف  رد  هکنآ  ياـج  هب  روـشک 

كرد ساسا  رب  نمشد  هکنیا  نمـض  .دوش (2)  لصاح  عطاق  يزوریپ  هکنیا  نودـب  دـش  راچد  لالحمـضا  شیاسرف و  هب  تدـمزارد 
هب تالمح  تاـیلمع ، کـی  رد  يزوریپ  زا  لـصاح  یماـظن  یـسایس -  ياهدرواتـسد  ندرک  شودـخم  يارب  يژتارتسا و  نیا  تیهاـم 

هنزاوم اهدرواتـسد  اب  درب و  یم  الاب  ار  يزوریپ  ياه  هنیزه  هداد ، شیازفا  ار  روشک  یتعنـص  يداصتقا و  تخاسریز  مادـهنا  اهرهش و 
 . .دش (3) یم  نآ  نایاپ  گنج و  هنزاوم ي  رد  رییغت  زا  عنام  درک و  یم 

نودب زین  گنج  هب  نداد  نایاپ  هک  یلاح  رد  دوشن  يریگیپ  دادغب  طوقـس  يارب  یماظن  يژتارتسا  دـش  ببـس  يژتارتسا  رد  یگناگود 
نیمـضت اـب  یماـظن  تاـیلمع  يارجا  رب  قـفاوت  رکفت ، ود  كارتـشا  لاـصتا و  هطقن ي  لـیلد ، نیمه  هب  دوـبن ، نـکمم  يزوریپ  بـسک 

اب ردب  تایلمع  زا  سپ  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  یماظن  عطاق  يزوریپ  اب  یعطق  ریثأت  هجیتن و  یب  اه  يزوریپ  نیا  هکنآ  لاح  .دوب  يزوریپ 

33 ص :

ذخأم 42. . 56 - 1
گنج دـنور  زا  يدـنب  عمج  کی  یط  ناهدـنامرف  اب  هسلج  رد  واف  تایلمع  یحارط  ماگنه  هب  لاس 1364  رد  ییاضر  ياـقآ  . 57 - 2

حرط ار  يدیدج  گنج  مود ، لاس  رد  .میدروخ  تسکـش  اذل  میگنجب  نمـشد  هویـش ي  اب  میتساوخ  یم  گنج  لوا  لاس  دیوگ : یم 
هعلاطم گنج  يور  دیمهف  ار ) ام  شور   ) نمشد هک  مراهچ  موس و  لاس  میدش .) زوریپ  و   ) دوب هدرکن  ار  نآ  رکف  نمـشد  هک  میدرک 

کی ناونع  هب  ار  روه  ام  .دوب  فیعـض  نمـشد  ناوت  هک  ییاج  روه  رد  میتفر  درک .) فقوتم  ار  ام  و   ) تفرگ راـک  هب  ییایمیـش  درک ،
یم ربیخ  رد  .میدـش  نآ  دراو  هک  دوب  گنج  زا  يدـیدج  عون  لاـح  ره  هب  یلو  میناـمب  اـجنآ  دوبن  نامدـصق  میتشاد و  رظن  رد  رذـگ 

گنج کی  ام  .میریگب  تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  ام  داد  یم  تصرف  نیا  .میریگب  ار  نمشد  هبقع  میسرب و  هوشن  هب  هلـصافالب  میتساوخ 
یم ماما  هچنآ  درک : هفاضا  يو  .دوب  میهاوخ  قفوم  میهدـب  همادا  میناوتب  ار  گنج  نیا  اب  بسانم  ناوت  رگا  میراد ، یمدرم  یبـالقنا و 

نیرتدب دگنج  یمن  دیاین  تاناکما  ات  دیوگ  یم  هاپـس  هک  دنک  ادـیپ  عالطا  ماما  رگا  تسا  گنج  همادا ي  گنج و  رارمتـسا  دـیامرف 
(. ص 126 رهم 1365 ، كدف ، هقطنم ي  باختنا  شرازگ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم   ) .دوب دهاوخ  ماما  خلت  هرطاخ ي 
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هک درک  هئارا  بونج  هقطنم  لک  رد  تایلمع  يارجا  يارب  هاپس  ار  يدیدج  حرط  گنج ، یماظن  یسایس -  تیعـضو  زا  دیدج  كرد 
 . .دوب (2) واف  هقطنم  رد  تایلمع  کی  يارجا  اهنت  اه  ثحب  نآ  هجیتن ي  دنتفریذپن (1) و  نالوئسم 

دیاب نآ  تیهام  هیاپ ي  رب  تفرگ و  رظن  رد  دیاب  ار  دیدهت  يژتارتسا ، یحارط  رد  هکنیا  لیلد  هب  تسا  دـقتعم  نینچمه  ییاضر  ياقآ 
.میداد (3) یم  همتاخ  گنج  هب  رتدوز  دـیاب  میدرک  یم  ینیب  شیپ  ار  قارع  یماظن  یلامتحا  تـالوحت  اـم  رگا  درک ، يریگ  میمـصت 

ياهدـنب رب  يا  هزادـنا  ات  اریز  دوب ؛ بسانم  میتفریذـپ  یم  ار  هماـنعطق  لاس 1366  رویرهـش  رد  رگا  لاح ، نیا  اـب  : » دـیوگ یم  ناـشیا 
اب هسیاقم  رد  هدـش ، فرـصت  قطانم  رب  یکتم  دوب و  ناریا  اـب  یماـظن  يرترب  رگید ، يوس  زا  دوب و  هدـش  ینز  هناـچ  ي 598  همانعطق 

 . (4) .تشاد » دوجو  گنج  مامتا  ناکما  يرت  بسانم  وحن  هب  داتفا ، قافتا  اهدعب  هچنآ 

يژتارتسا هرابرد  يرظن  تاظحالم 

توافتم و ياـه  شـسرپ  اـه و  هاگدـید  قارع ، ناریا و  گـنج  ناـیاپ  هوحن ي  رب  رثؤم  لـماوع  ناـهنپ  ياـه  هیـال  هدـیچیپ و  تیهاـم 
اه ترورض  اهزاین و  اب  تسا  هدش  نایب  اه  شـسرپ  هب  خساپ  ای  تایعقاو  نییبت  رد  نونکات  هچنآ  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  ینوگانوگ 

.تسا راوشد  يا  هزادنا  ات  گنج  نایاپ  هوحن ي  یسررب  يارب  بسانم  شور  باختنا  هجیتن ، رد  .درادن  بسانت 

هب نداد  ناـیاپ  ، » رهـشمرخ حـتف  زا  سپ  لاـس  شـش  يروحم  یـساسا و  هلئـسم ي  عوـضوم و  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  قـیقحت  نیا  رد 
يارب ار  يا  هدرتسگ  ههبج ي  ناریا ، یبـالقنا  فادـها  شرتـسگ  قیمعت و  لـیلد  هب  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  ياهدـمایپ  .تسا  گـنج »

نیا رد  .دروآ  دوجو  هب  روشک  نیا  ياه  يزوریپ  راهم  هلباقم و 

34 ص :

دـش هتفگ  دش ، یم  ثحب  نادرگ  یهدنامزاس 1500  هاپس و  داهنـشیپ  هرابرد ي  يریگ  میمـصت  يارب  هک  یتاسلج  نامه  رد  . 59 - 1
زا روشک  دیوگ : یم  یمشاه  ياقآ  یصاصتخا  يوگو  تفگ  رد  اهدعب  .دنک  نیمأت  ار  اهورین  نیا  نیتوپ  دنب  یتح  تسین  رداق  روشک 

(. 1380  / 1  / 21  ) .میدرک یم  مدهنم  ار  روشک  رگم  تشادن ، تاناکما  نیا  زا  شیب  هجدوب  تیفرظ  رظن 
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.تفای ققحت  تفرگ و  لکش  نآ  نایاپ  دنیارف  گنج و  ییاهن  تشونرس  اجیردت  ییورایور  شلاچ و 

میمـصت یکی  تسا : زکرمتم  عوضوم  ود  رب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  ندش  ینالوط  تلع  زا  داقتنا  رد  بلاغ  درکیور  نونکا  مه 
هک دراد  دوجو  روصت  نیا  هماـنعطق ي 598 . بیوصت  ربارب  رد  ناریا  هیلوا ي  شنکاو  يرگید  رهـشمرخ و  حـتف  زا  سپ  ناریا  يریگ 
رد همانعطق ي 598  بیوصت  زا  سپ  نیا ، زا  ریغ  .دـهد  همتاخ  گنج  هب  تمارغ  نتفرگ  اـب  تسناوت  یم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ناریا 
لاس کی  ماجنارـس  درک و  يراددوخ  همانعطق  شریذپ  زا  ناریا  یلو  دـبای  همتاخ  گنج  ات  دـش  مهارف  یتصرف  اددـجم  هامریت 1366 

.تفریذپ ار  همانعطق  ماجنارس  اه ، ههبج  رد  یماظن  دیدج  تیعضو  شیادیپ  زا  سپ  دعب ،

رارق دقن  هجیتن  رد  تاهجوت و  نوناک  رد  ناریا  یماظن  یـسایس -  ياه  شالت  يژتارتسا و  يریگ ، میمـصت  فادها ، درکیور ، نیا  رد 
لیلد نیمه  هب  دـنک  یم  هجوت  یـسایس  تاظحالم  اب  نورد و  زا  لـئاسم  عوضوم و  هب  رتشیب  درکیور  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  .دریگ  یم 

ار گنج  تالوحت  دنور  دـناوت  یمن  تاظحالم  داعبا و  ریاس  هب  هجوت  نودـب  ینورد و  درکیور  اب  رگید ، ترابع  هب  .درادـن  تیعماج 
.درک یسررب  دیسر ، نایاپ  هب  هنوگ  نیا  گنج  ارچ  هک  عوضوم  نیا  ندرک  نشور  يارب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ 

رب زکرمت  ریخا  تاعلاطم  رد  یلو  دراد  دوجو  ألخ  يروئت  رظن  زا  اه  گنج  نتفاـی  ناـیاپ  یگنوگچ » ییارچ و   » شـسرپ هب  خـساپ  رد 
دوجو گنج  نایاپ  هرابرد ي  يروئت  راهچ  هنیمز  نیا  رد  .تسا (1)  هداد  گنج  متخ  عوضوم  هب  ار  دوخ  ياج  گنج  عورش  لماوع 

 . (2) دوش : یم  هراشا  نآ  هب  هک  دراد 

هیرظن نیا  رد  .دوش  زوریپ  يرگید  رب  یکی  هک  دسر  یم  نایاپ  هب  ینامز  اهنت  گنج  هیرظن  نیا  رد  تسکـش ؛ يزوریپ و  هیرظن ي  - 1
مادهنا ارسا ، دادعت  تلود ، طوقس  نیمزرس ، فرصت  نآ  رایعم  هک  تسا  هدنزاب » هدنرب و   » رب دیکأت 

35 ص :

زا لقن  هب  ص 5 ، هرامش 26 ، رویرهـش 1381 ، هاگن ، همانهام  هاگن ، همانهام  همجرت  حلـص ،» گنج و  يروئت  ، » يوول کـج  . 63 - 1
.1997 گنیک ،

هدش میظنت  هیهت و  گنج  نایاپ  هرابرد ي  ینارهز  یفطصم  ياقآ  يرتکد  همان  نایاپ  شرازگ  هسلج  زا  هدافتـسا  اب  ثحب  نیا  . 64 - 2
.تسا
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.تسا مادص  طوقس  قارع و  رب  اکیرما  يزوریپ  گنج ، نایاپ  عون  نیا  ریخا  هنومن ي  .دشاب  یم  میانغ  بسک  تازیهجت و 

.دوش گنج  هب  نداد  نایاپ  بجوم  دـناوت  یم  اهدرواتـسد  اب  هسیاقم  رد  اـه  هنیزه  شیازفا  هیرظن  نیا  رد  ناـیز ؛ دوس و  هیرظن ي  - 2
یم لابند  فدـه  نیمه  اب  ار  ییایمیـش  ياه  حالـس  زا  هدافتـسا  اه و  شکتفن  یماظنریغ و  زکارم  هب  هلمح  ناریا  اـب  گـنج  رد  قارع 

هک دوش  صخـشم  ناریا  يارب  ات  دندرک  ارجا  یحارط و  دیما » لصا  ندرب  نیب  زا   » مان هب  ار  يدـیدج  يژتارتسا  زین  اه  ییاکیرما  .درک 
میمـصت گنج و  ییاهن  دنیارف  نییعت  رد  شور  نیا  .تسا  نآ  ياهدرواتـسد  زا  رتشیب  يزوریپ ، ره  بسک  گنج و  همادا ي  هنیزه ي 

.دوب رثؤم  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا 

ناربهر اـی  يربهر  شقن  رب  گـنج  عوقو  هراـبرد ي  هک  هنوگ  ناـمه  .تسا  هارمه  یتاـظحالم  اـب  هیرظن  نیا  يربهر ؛ رییغت  هیرظن  - 3
اهزاب و هورگ  ود  يربهر  رداک  رد  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  .تسا  هدش  هجوت  عوضوم  نیا  هب  زین  نآ  هب  نداد  نایاپ  رد  دوش  یم  دیکأت 
زا تیامح  تیوقت و  قیرط  زا  تفرگ  دوخ  هب  يدعاصت  دنور  گنج  یتقو.دنتسه  حلـص  ای  گنج  رادفرط  هک  دنراد  دوجو  اهرتوبک 
هک دـندقتعم  نیلراف  کم  يارجام  تیهام  هرابرد ي  نارگلیلحت  نارظن و  بحاص  زا  یخرب  .داد  ناـیاپ  گـنج  هب  ناوت  یم  اـهرتوبک 

.دوب ناریا  لخاد  رد  اهور  هنایم  اب  سامت  لابند  هب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  اکیرما 

رد الثم  .دـنراد  رارق  فلتخم  ياه  میاداراپ  ریثأـت  تحت  مولع  ماـمت  تسا  دـقتعم  میاداراـپ  هیرظن ي  رد  نهوک » « ؛ مود مظن  رییغت  - 4
یم ناربهر  یـسانشناور  .تسا  بیترت  نیمه  هب  زین  مولع  ریاس  رد  اضاقت و  هضرع و  داصتقا  رد  تسا ، طلـسم  میاداراپ  هبذاج  کیزیف 

هب تسکـش  اب  یتقو  تسا  لح  هار  کی  گنج  دـنک ، یمن  اهر  ار  اـه  نآ  هک  دریگ  یم  لکـش  صاخـشا  نهذ  رد  یمیاداراـپ  دـیوگ 
گنج يارب  لوا  مظن  هیرظن ، نیا  ساسا  رب  .دننک  یم  تکرح  حلـص  تمـس  هب  دنک و  یم  رییغت  ناربهر  ینهذ  میاداراپ  دیـسرن  هجیتن 

اه مدآ  ییاج  هباج  طیارش ، رییغت  دیدج ، تاعالطا  لماش ، میاداراپ  رییغت  ياهراک  زاس و  .حلص  يارب  مود  مظن  تسا و 

36 ص :
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.دوش یم  رجنم  میاداراپ  رییغت  هب  دزادنا  رطخ  هب  ار  ینوناک  ياه  شزرا  گنج  همادا ي  یتقو  عومجم  رد  .تسا  اه  شقن  و 

رد ناوـت  یم  شتاـصاصتخا  اـه و  یگژیو  اـب  دوـب  یموـس  ناـهج  یگنج  هک  ار  قارع  ناریا و  گـنج  ناـیاپ  اـیآ  تاحیـضوت  نیا  اـب 
هلخادـم ي ریثأت  تحت  دایز ، دورف  زارف و  اب  هلاس  تشه  يدـنور  رد  قارع  ناریا و  گـنج  درک ؟ یـسررب  اـه  يروئت  نیا  بوچراـچ 

نایرج رگید  لماوع  ریاس  اه و  حالـس  شزومآ و  عون  اهورین و  بیکرت  تفاـب و  دـیاقع ، اـه و  گـنهرف  ریثأـت  گرزب ، ياـه  تردـق 
.تسا راوشد  يا  هزادنا  ات  دحاو  يا  هیرظن  بوچراچ  رد  نآ  حیضوت  اذل  تسا  هتشاد 

هب فلتخم  نارگیزاب  تامادقا  يژتارتسا و  فادها  لصاح  لاس  شـش  رد  گنج  تالوحت  هکنیا  ضرف  اب  تاظحالم و  نیا  هیاپ ي  رب 
هجوت دـندوب  گنج  تالوحت  نوناک  لـقث و  هطقن ي  هک  قارع  ناریا و  تامادـقا  يژتارتسا و  هب  هجیتن ، رد  تسا ، قارع  ناریا و  هژیو 

گنج و یماظن  یـسایس -  تالوحت  تیهام  ناوت  یم  قارع  ناریا و  تامادـقا  يژتارتسا و  رب  زکرمت  اب  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدـش 
.درک نییبت  كرد و  يا  هزادنا  ات  ار  گنج  نایاپ  هوحن ي  همه  زا  رت  مهم  نآ و  ندش  ینالوط  تلع 

ناریا و ياهراتفر  تامیمصت و  تارکفت ، نییبت  لیلحت و  يارب  يرظن  بوچراچ  هک  يژتارتسا  موهفم  هب  باتک  نیا  رد  ساسا ، نیا  رب 
.تسا هدش  هجوت  تسا  قارع 

هدـش رییغت  شوختـسد  جـیردت  هب  فلتخم  ياه  هزوح  رد  عیـسو  دربراک  رثا  رب  یخیرات و  تـالوحت  رتسب  رد  يژتارتسا  موهفم  فلا )
بقل رکشل  هدنامرف  اذل  درک ، یم  تلالد   (2) گنج » فیارظ  رنه و   » ای یماظن  ناهدنامرف » رنه   » هب يژتارتسا  هیلوا  موهفم  .تسا (1) 

گنج ياه  شور  رازبا و  رییغت  .تشاد  ژتارتسا » »

37 ص :

نایماظن و ناققحم ، یفسلف  تاضورفم  هک  شـسرپ  نیا  هب  رـصاعم  ناهج  رد  يژتارتسا  باتک  رد  رتریو  زمیج  سیلیب و  ناج  . 65 - 1
يرکف تنـس  هب  برغ  رد  رـصاعم  ياه  تسیژتارتسا  دنـسیون : یم  دنهد و  یم  خساپ  تسیچ ؟ يژتارتسا  صوصخ  رد  نارادمتـسایس 

رگ هیجوت  هک  قطنم  زا  يا  هنوگ  للملا و  نیب  تسایـس  تیهام  هرابرد ي  تاـضورفم  زا  يا  هعومجم  هب  ناـنآ  .دـنراد  قلعت  یهباـشم 
توافت اه  تسیلائر  نایم  هچ  رگا  .دراد  رارق  مسیلائر  بلاق  رد  بلغا  تاـضورفم  نیا  .دـنراد  رواـب  تسا ، یماـظن  یـسایس -  لـئاسم 
تیهام نیوانع  تحت  ناوت  یم  ار  دراوم  نیا  .تسا  رگیدـکی  هباشم  اـبیرقت  ناـنآ  تاـضورفم  اـه و  هاگدـید  اـما  دراد ، دوجو  ییاـه 

راربا تاراشتنا  يریبخ -  کباک  همجرت ي   ) .درک يدـنب  هتـسد  اهداهن ، تایقالخا و  لـلملا ، نیب  قوقح  تردـق ، یـشرانآ و  ناـسنا ،
(. ص 25 و 26 راهب 1382 ، نارهت ، رصاعم ،

.تشون گنج  فیارظ  رنه و  ناونع  تحت  ار  یباتک  ینوئلپان  ياه  گنج  هدهاشم  زا  سپ  ینیموج  . 66 - 2
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روما رد  هژیو  هب  اه  هزوح  ریاس  رد  يژتارتسا  موهفم  هدافتـسا ي  نیا  رب  هوالع  .تشاذـگ  ریثأـت  زین  موهفم  نیا  رب  نردـم  هب  یتنـس  زا 
.تسا هدش  نآ  زا  توافتم  فیراعت  اه و  تشادرب  موهفم و  نیا  هعسوت  بجوم  یتیریدم  يداصتقا و 

دوجو هب  لمع  رظن و  هزوح  رد  اهزاین  هب  خـساپ  رد  ییوس  زا  دـنا و  طبترم  اه  تیعقاو  كاردا  اب  ینهذ و  يرما  میهاـفم  هکنیا  هب  رظن 
لیلد نیمه  هب  تسا ؛ راوشد  يا  هزادنا  ات  نآ  ياهدرکراک  اهزرم و  نییعت  يژتارتسا و  هژپو  هب  میهافم  زا  دحاو  فیرعت  اذل  دنیآ  یم 

رد دوش  یم  هتفگ  هکنیا  هژیو  هب  .داد  ناشن  فاطعنا  نآ  لماکت  هعـسوت و  يارب  تسا  مزال  درک و  روصحم  دودحم و  ار  میهافم  دیابن 
.دراد دوجو  انعم  نارحب  میهافم ، فیرعت  يارب  دیدج  هرود 

رب گرب  ستنیم  هیرظن ي  زا  ریثأـت  اـب  یلک  يدـنب  هتـسد  کـی  رد  نآ  فیرعت  يژتارتـسا و  هب  دوـجوم  ياـهدرکیور  ثحب ، همادا  رد 
 . (1) تسا : هدش  یسررب  فلتخم  ياه  شسرپ  هب  خساپ  يانبم 

؟ درک لمع  دیاب  هنوگچ  فده  هب  ندیسر  يارب  - 1

زاـین هماـنرب  هشقن و  هب  لـمع  يارب  فیرعت  نیا  رد  .دوش  یم  دـیکأت  هشقن )  ) Plan موهفم هب  يژتارتسا  رب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
فادـها هب  لین  يارب  لمع و  زا  لبق  هشیدـنا ي  حرط و  يژتارتسا  عقاو  رد  .دوش  یحارط  فادـها  نیمأت  يارب  لامعا  هلـسلس  اـت  تسا 

.تسا

؟ تسا زاین  یتادیهمت  ریبادت و  هچ  هب  لمع ، يارب  - 2

یشم و طخ  رب  فادها  نیمأت  يارب  تسا  لمع  يارب  امنهار  یلک و  طوطخ  تسایـس )  ) Palecy يانعم هب  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 
ترابع هب  .تسا  لمع  زاس  هناوتشپ  دراد و  يرظن  يا و  هشیدنا  نأش  يژتارتسا  موهفم  اجنیا  رد  .دوش  یم  دیکأت  یلک  ياه  بوچراچ 

.دنک یم  صخشم  دهد و  یم  حیضوت  ار  لمع  یلک  بوچراچ  قطنم و  ینابم و  رگید ،

38 ص :

هیهت شرازگ  کیژتارتسا ،) يزیر  همانرب  ياه  شور  يژتارتسا و   ) نایفطل هدیعـس  مناخ  باتک  زا  هدافتـسا  لصاح  ثحب  نیا  . 67 - 1
شات ینیـسح  رتکد  اـب  یـصاصتخا  يوگو  تفگ  یلم ، تینما  يژتارتسا  هیهت  يارب  عاـفد  ترازو  یتاـقیقحت  هسـسؤم  تمه  هب  هدـش 

.دشاب یم  حلسم  ياهورین  لک  داتس  سیئر  مرتحم  نیشناج  دیشر  رادرس  اب  ددعتم  تاسلج  عافد و  ریزو  مرتحم  نیشناج 
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؟ تفر دیاب  اجک  هب  تساجک و  دصقم  - 3

میسرت ناهج  زا  رادیاپ  ینهذ  تاروصت  عقاو  رد  .تسا  زادنا ) مشچ   ) Perspective يانعم هب  يژتارتسا  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 
مـشچ تمـس  هب  ار  اـه  يدـنمناوت  تاـناکما و  تیادـه  یهدـناماس و  كرتـشم  هاگدـید  یعمج و  هشیدـنا  يریگ  لکـش  دوش و  یم 

.دوش یم  بجوم  هدش ، میسرت  ياهزادنا 

؟ تسا يزیچ  هچ  يارب  يژتارتسا  - 4

، عقاو رد  .تسا  رترب  تیعقوم  یباـیتسد  يارب  شـالت  هب  رظاـن  تیعقوـم )  ) Position موهفم هب  يژتارتـسا  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
.دشاب یم  نآ  ظفح  يرترب و  بسک  انامه  هک  نآ  نیمأت  فادها و  هب  ندیسر  ییاهن  دنیآرب  لمع و  هنحص ي  رد  فده 

؟ دوش یم  باختنا  هنوگچ  يژتارتسا  - 5

ناونع هب  قفوم  ياه  هویش  يراتفر و  يوگلا  .تسا  لمع ) يامنهار  وگلا و   ) Pattern موهفم هب  يژتارتسا  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 
تـسا هتفرگ  تروص  لمع  رد  هچنآ  یبایزرا  لمع و  زا  لصاح  ییاهن  دنیآرب  یـسررب  اب  عقاو  رد  .دوش  یم  باختنا  لمع  يارب  وگلا 

.دوش یم  باختنا  لمع  ياهوگلا  فادها ، هب  یبایتسد  رد  نآ  تیقفوم  نازیم  و 

دراد ریثأت  شقن و  يژتارتسا  موهفم  فیرعت  رد  فلتخم  ياهدرکیور  داجیا  رد  یتوافتم  لماوع  هک  دـهد  یم  ناـشن  تاحیـضوت  نیا 
: دوش یم  هراشا  نآ  هب  هک 

یم لصاح  هنوگچ  دراد و  يدربراـک  هچ  تسیچ و  يژتارتسا  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  یهاـگ  .يژتارتسا  دربراـک  موهفم و  - 1
هب ندیـسر  رد  تاـناکما  یهدـناماس  مظن و  وگلا ، ترورـض  هب  هجوت  دـیکأت و  بوچراـچ  نیا  رد  .دوش  یم  فـیرعت  موـهفم  دوـش ،

.تسا هدوب  تاناکما  فادها و  نایم  بسانت  داجیا  فادها و 

ناوت یم  هنوگچ  تسیچ و  دصقم  فده و  درک ؟ دیاب  هچ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  یهاگ  .نآ  یگنوگچ  لمع و  ترورـض  - 2
.تسا هجوت  دروم  رتشیب  لمع  ياهوگلا  هشقن و  بوچراچ  نیا  رد  .دوش  یم  فیرعت  يژتارتسا  موهفم  دش ؟ قفوم  درک و  لمع 

دوش یم  نآ  أشنم  تلع و  زا  شـسرپ  حرط  بجوم  مهم  عوضوم  ای  دادخر  کی  عوقو  یهاگ  .مهم  عوضوم  ای  هعقاو  کی  لیلحت  - 3
یلماوع هچ  زا  هجیتن  هکنیا  و 
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لامعا هلـسلس  ییاهن  دـنیآرب  تامیمـصت و  راتفر ، رکفت ، یـسررب  يانعم  هب  يژتارتسا  موهفم  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  تسا ؟ رثأـتم 
.دوش یم  نییبت  نآ  لیلحت  هیزجت و  هدش و  لمع  هچنآ  یسررب  اب  يژتارتسا  لیلد  نیمه  هب  .تسا 

ورین يریگراک  هب  رنه  » ار يژتارتسا  زتیوزالک  .دش  دهاوخ  هراشا  يژتارتسا  هرابرد  رظن  دروم  تاظحالم  هب  یتامدـقم  حیـضوت  نیا  اب 
« فده هب  لین  يارب  لارنژ  کی  رایتخا  رد  رازبا  یلمع  قابطنا   » ار يژتارتسا  هکتلوم  .دـناد  یم  گنج » فادـها  هب  لین  رازبا  ناونع  هب 

هردـنآ.دناد یم  یـسایس » فادـها  نیمأت  يارب  یماظن  رازبا  يریگراک  هب  عیزوت و  رنه  ار  يژتارتسا   » تراـه لدـیل  .دـنک  یم  فیرعت 
« .دننک یم  هدافتـسا  روز  زا  دوخ  تافالتخا  لح  يارب  هک  هدارا  دروخرب و  رنه  .تسا  اهورین  دروخرب  رنه  يژتارتسا  : » دیوگ یم  رفوب 
، لیکـشت يارب  حرط  ای  نف  ملع ، : » زا تسا  ترابع  يژتارتسا  زا  لوادتم  فیرعت  اکیرما  رد  رـصاعم  کیژتارتسا  ياه  هشیدـنا  رد   (1)
، لعفلاب نانمشد  ربارب  رد  شعفانم  ظفح  روظنم  هب  اه  تلم  زا  یتقوم  داحتا  کی  ای  تلم  کی  یماظن  ياهورین  يریگراک  هب  زیهجت و 
، یـسایس ياهورین  نتفرگ  راک  هب  رنه  ملع و  : » تسا هدـمآ  يژتارتسا  هرابرد ي  رتسبو  تاغل  گـنهرفرد  .يروصت » افرـص  اـی  هوقلاـب 
رد .حلص » ای  گنج  رد  هدش  ذخا  ياه  تسایس  زا  تیامح  رثکادح  يارب  اه  تلم  زا  یهورگ  ای  تلم  کی  یماظن  یناور ، يداصتقا ،

 . (2) .یماظن » تایلمع  رب  تراظن  يزیر و  همانرب  ملع   » دوش یم  فیرعت  مه  تروص  نیا  هب  يژتارتسا  رتسبو  گنهرف 

اب دیاب  دندقتعم  نایارگ  عقاو  .دراد  یتوافتم  يانعم  اه  تسیلائر  تارکفت  رد  يژتارتسا ، تیهام  حیضوت  يارب  رنه » ملع و   » موهفم ود 
.دراد رظن  دـم  الماک  ار  دراوم  نیا  هک  تسا  ییژتارتسا  يوق ، يژتارتسا  .دـش  دـنمتردق  تورث ، یماظن و  ياه  يدـنمناوت  هب  یبایتسد 

دنمزاین رما  نیا  .نآ  زا  هدافتسا  ات  دراد  هجوت  تردق (3)  دیلوت  رما  هب  رتشیب  هک  يرنه  تسا ، رنه  يژتارتسا  تلاح  نیا  رد 
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راهب 1382، نارهت ، رصاعم ، راربا  تاراشتنا  يریبخ ، کباک  همجرت  رصاعم ، ناهج  رد  يژتارتسا  رتریو ، زمیج  سیلیب و  ناج  . 68 - 1
ص 37.

ص 4 و ، 1376 نارهت ، هجراخ ، روما  ترازو  تاراشتنا  کیژتارتسا ، يزیر  همانرب  ياـه  شور  يژتارتسا و  ناـیفطل ، هدیعـس  . 69 - 2
.5

نازادرپ هیرظن  .دراد  ار  یماظنریغ  یماظن و  هفلؤم ي  ود  ره  هک  تسا  يدعب  دنچ  يا  هدیدپ  تردق  دنیوگ  یم  نایارگ  عقاو  . 70 - 3
هکلب یماظن  ياهورین  اهنت  هن  اه  ییاناوت  هنوگ  نیا  .دنا  هدرک  نیودت  یلم  تردق  رصانع  يدنب  هتـسد  يارب  ییاه  بوچراچ  ارگ  عقاو 

رد زین  ار  يژولوئدـیا  يژتارتسا و  یـسایس ، يربهر  تموکح ، لکـش  ییایفارغج ، لماوع  یعیبط ، عبانم  تیعمج ، يژولونکت ، حوطس 
، اه ییاناوت  زا  يا  هعومجم  ناونع  هب  تردق  ییآراک  .تسا  یمک  یفیک و  ملاوع  زا  بکرم  تردـق  هصالخ ، روط  هب  .دـنریگ  یم  رب 

ریاس سرتسد  رد  دوجوم  لیاسو  اب  رگید ، فرط  زا  دوش و  یم  هدافتـسا  تردـق  زا  اه  نآ  ققحت  يارب  هک  یفادـها  اب  فرط  کـی  زا 
تربار یترئود و  زمیج   ) .دراد يرورــض  يا  هـطبار  دور  یم  راـک  هـب  ناـنآ  هـیلع  اـی  ناـنآ  اـب  گـنهامه  تردــق ، هـک  ینارگیزاــب 

(. ص 144 للملا ، نیب  طباور  رد  ضراعتم  ياه  هیرظن  فارگزتلاف ،
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راتفر دـنناوت  یم  نارگیزاب  هک  تسا  نآ  طباور  نیا  يانبم  .دراد  دوجو  یـسایس  طباور  رد  اهنت  هک  تسا  تردـق  هب  هناداتـسا  شرگن 
تـسا مهم  هچنآ  هک  دراد  دوجو  داقتعا  نیا  يراـتخاس  ییارگ  عقاو  هاگدـید  رد  .دـنهد (1)  لکـش  دوخ  عفانم  ساسا  رب  ار  نارگید 
نتخاس ققحم  هلیـسو ي  يژتارتسا  رظنم ، نیا  زا  .تسا  فیرعت  نیا  ساسا  رب  ام  لمع  عون  ناهج و  زا  ام  فیرعت  عون  نایم  تـالماعت 
.دیامن هئارا  هلیـسو  فده و  نایم  طباور  ییایوپ  زا  فافـش  يریوصت  دیاب  يژتارتسا  یهاگدید ، نینچ  اب  .تسا  هدش  فیرعت  فادها 

 . (2)

هبناج ود  هدیا  يژتارتسا  : » دسیون یم  دوخ  باتک  رد  يرگ  نیلاک  .تسا  راوتسا  هلیـسو  فده و  نایم  لماعت  رب  يژتارتسا  رهوج  ب )
ياهورین درکلمع  ناـیم  یتباـقر  لـماعت  یلم و  فادـها  تاـناکما و  ناـیم  نزاوت  يرارقرب  هدـنرادربرد  نآ  يولهپ  ود  یگژیو  تسا ،

.تسا یماظن  تردـق  روز و  يریگراک  هب  عقاو  رد  هلیـسو  تسا و  تسایـس  زا  رثأتم  گـنج  رد  فدـه   (3) .تسا » نمـشد  يدوخ و 
عقاو رد  .دـنراد  گنج  فادـها  رد  یماظن  تردـق  دربراک  هب  هراشا  یگمه  رفوب  هردـنآ  تراه و  لدـیل  هکتلوم ، زتیوزالک ، هکنانچ 

دیدهت هدافتـسا و  لمع  يروئت و  يژتارتسا  رت ، قیقد  ترابع  هب  .تسا  یـسایس  فادها  بسک  يارب  یماظن  تردـق  دربراک  يژتارتسا 
هب حیضوت  رد  رجنیـسیک  يرگ 1999م .)  ) تسا (4) یـسایس  دصاقم  فادها و  بسک  يارب  هدش  یهدنامزاس  تردـق  زا  هدافتـسا  هب 

ثعاب یماظن  تردق  .تسین  نکمم  تسایـس  يژتارتسا و  ندرکادج  : » دیوگ یم  فدـه ،) رازبا و   ) تسایـس گنج و  یگتـسویپ  مه 
نوچ هک  تسا  انعم  نیا  هب  رجنیسیک  حیـضوت  .دنک (5)  یم  لمع  دراو  ار  یـساملپید  رما  نیمه  دوش و  یم  تردـق  رثکادـح  دربراک 

کیتاملپید ياه  تیلاعف  یعوضوم  نینچ  ياهدـمایپ  رثا  رب  هجیتن ، رد  دوش  یم  تردـق  رثکادـح  يریگراک  هب  ثعاب  یماـظن  تردـق 
.دبای یم  شیازفا 
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، رازبا فادـها و  ناـیم  نزاوـت  داـجیا  رد  يژتارتـسا ، رد  دوـجوم  ياـه  یگتـسویپ  مه  هـب  داـعبا و  هدـیچیپ  یـسایس و  طیارـش  رد  ج )
، دشاب نآ  لماکت  موهفم و  رد  هکنآ  زا  شیب  يژتارتسا  رد  ییایوپ  .تسا  هدرک  لیدبت  لوحتم  ایوپ و  رایسب  يا  هدیدپ  هب  ار  يژتارتسا 

.تسا مه  ربارب  رد  هدارا  ود  ییورایور  هنحص ي  رد  يژتارتسا  یعقاو  ریثأت  شقن و  زا  رثأتم 

هب ردق  نامه  هدنیآ  یشکرکشل  ای  دربن  : » تسا دقتعم  دنک و  یم  هراشا  يژتارتسا  ییایوپ  هب  گنج  تشونرـس  حیـضوت  رد  زتیوزالک 
توافتم هدارا ي  ود  ییورایور  زا  رثأتم  زین  فادـها  يژتارتسا و  رد  رییغت   (1) .فیرح » میمصت  هب  هک  دراد  یگتسب  وا  دوخ  میمـصت 

تـسا نکمم  دوخ  شترا  لـماک  يدوباـن  زا  يریگولج  يارب  زین  ناهدـنامرف  نیرت  ممـصم  یتح  دربن ، ناـیرج  رد   » .تسا گـنج  رد 
: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  تیمسا  رتلآ   (2) .دنک » لیدبت  رگید  یلکش  هب  ار  نآ ) يژتارتسا  فده و   ) گنج زا  یلکـش  دوش ، روبجم 
ار یفلتخم  ياه  يژتارتسا  هجیتن  رد  دـنوش و  یم  هجاوم  یتوافتم  یلامتحا  تیعـضو  اب  اهروشک  دـنوش ، یم  ینالوط  اه  گنج  یتقو 

یم دوخ  هب  يدـیدج  ياـه  تروص  عاـضوا  رییغت  رثا  رب  دراد و  اـیوپ  لوحتم و  یتیهاـم  يژتارتـسا  نیارباـنب ، .دـننک (3)  یم  باختنا 
نیمأت يارب  فلتخم  طیارـش  رد  دیاب  هکلب  تفگ ، نخـس  يژتارتسا  رد  تابث  زا  ینالوط  یگنج  رد  دـناوت  یمن  لیلد ، نیمه  هب  .دریگ 

.دیزگرب ار  یتوافتم  ياه  يژتارتسا  فادها ،

دربراک اب   » ناروم لـیناد  هتـشون ي  هب  هک  تسا  رما  نیا  زا  رثأـتم  نآ  ترورـض  تیمها و  نآ  زا  رت  مهم  يژتارتسا و  ریثأـت  شقن و  د )
شیب زتیوزالک  هک  دنک  یم  نایب  ار  گنج  ندوب  يرازبا  عوضوم  نیا   (4) .دراد » راک  رس و  هعماج  کی  عفانم  زا  عافد  تهج  رد  روز 
عفاـنم فادـها و  تهج  رد  یماـظن  يورین  زا  هدافتـسا  یهدـنامزاس و  یگنوگچ  نیارباـنب ، .دـنک  یم  دـیکأت  هراـشا و  نآ  هب  نیا ، زا 

نیا لاـح  نیع  رد  .دـهد (5)  یم  حیـضوت  ار  گنج  لمع  قطنم و  عقاو  رد  کیژولوئدـیا  یگنهرف و  يداصتقا ، یعامتجا ، یـسایس ،
دربراک هبساحم ي  هک  يژتارتسا  تسا و  یعامتجا  هتفای ي  نامزاس  مادقا  گنج  اریز  دنک ؛ یم  حیرـصت  يژتارتسا  ترورـض  رب  مهم 

 . .دوش (6) یم  بوسحم  نآ  يارب  يرورض  مزال و  يرما  تسا ، صاخ  تهج  رد  تنوشخ 
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تلم کی  یماظن  يداصتقا و  یسایس ، فلتخم  ياهرازبا  هک  دوش  یم  یـشان  تقیقح  نیا  زا  يژتارتسا  تیمها  دیوگ : یم  زرتیپ  ناج 
نیا هک  هار ، نیرتهب  ندرک  ادیپ  .دوش  هدافتسا  یـسایس  كرتشم  صخـشم و  فده  کی  يارب  دیاب  فلتخم ، ياهدربراک  تدوجو  اب 

هناگدنچ ياه  يژتارتسا  اب  بسانتم  ار  دوخ  عبانم  نردـم ، یتلم  اتعیبط ، تسا ، يژتارتسا  هفیظو  دـناسرب ، مه  هب  هطقن  کی  رد  ار  همه 
 . .دنک (1) یم  یحارط 

تـسا دـقتعم  هک  دراد  تیمها  تهج  نآ  زا  يژتارتسا  : » تسا هدرک  هجوت  يژتارتسا  تیمها  هب  يرگید  هیواز ي  زا  نمدـیرف  سنرال 
یم ذاختا  صاخ  یقطنم  ساسا  رب  ار  تامیمـصت  نیا  دـنهجاوم و  یعقاو  ياه  باختنا  اب  یگمه  اه  تلود  اـی  اـه  هورگ  اـه و  ناـسنا 

 . (2) .دنک » یم  لیلحت  رگیزاب  نآ  صاخ  عفانم  ساسا  رب  ار  رگیزاب  کی  يژتارتسا  .دننک 

یم رثأتم  نآ  زا  اـه  ناـسنا  زا  یهورگ  اـی  هعماـج  کـی  هک  ارچ  رطخرپ ، تسا  یمادـقا  يروئت ، فـالخرب  يژتارتسا  حیـضوت ، نیا  اـب 
.تسا تلود  فادها  تهج  رد  ناسنا  عبانم و  جیسب  اب  نافلاخم  هیلع  کیژتارتسا  لمع  .تسا  الاب  رایسب  نآ  تیلوئسم  نیاربانب  .دنوش 

يژتارتسا دوب و  دهاوخن  سرتسد  رد  عبانم  دوش ، یمن  كرد  تسرد  کیژتارتسا  هشقن  حرط و  دوشن ، صخـشم  تسرد  فادها  رگا 
 . .تسا (3) اه  تسیژتارتسا  هدهع ي  رب  تسکش  نیا  تیلوئسم  دروخ و  یم  تسکش 

، وس رگید  زا  تسا و  ور  هبور  فلتخم  ياهرازبا  اب  فدـه  هب  یبایتسد  يارب  هک  تسا  عوضوم  نیا  يژتارتسا  تیمها  لـیالد  زا  یکی 
یعقاو یباختنا  میمصت و  دیاب  تسیژتارتسا  هجیتن ، رد  .تسا  بولطم  يژتارتسا  هفیظو ي  فده ، هب  ندیسر  يارب  هار  نیرتهب  باختنا 

نایم دـیاب  هجیتن ، رد  .تسا  يریگ  میمـصت  يوگلا  هکلب  همانرب ، حرط و  زا  رتارف  يژتارتسا  موهفم  رظنم ، نیا  زا  .دریگب  تسرد  (4) و 
هب دـش  لمع  هچنآ  یلو  تسا  لمع  يانبم  دوش و  یم  هیهت  لبق  زا  کیژتارتسا  حرط  .دـش  لئاق  توافت  يژتارتسا  کیژتارتسا و  حرط 

هتـسد رد  تسا  ییوگلا  يژتارتسا ، دـسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  نایفطل  مناخ  .دوش (5)  یم  هتفگ  تامیمـصت » يوگلا  یگداتفااج   » نآ
ياه يژتارتسا  زا  وگلا  نیا  و  اهراک ، ای  تامیمصت  زا  يا 
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جتنم هدشن ) ینیب  شیپ  و   ) هدـشن حرط  ياه  يژتارتسا  زین  و  دـنا ) هدـش  یلمع  ینعی   ) دـنا هدـش  هدروآ  لعف  هب  هوق  زا  هک  هدـش  حرط 
 . .تسا (1) هدش 

عوضوم کی  جارختسا  يژتارتسا  .تسین  مهم  لمع  زا  لبق  ياه  حرط  فادها و  تاروصت ، اه  يژتارتسا  یسررب  يارب  حیضوت  نیا  اب 
کیژتارتـسا حرط  تفگ  دوش  یم  تسیچ ؟ يژتارتـسا  هک  تفگ  دوش  یمن  لـمع  زا  لـبق  ینعی  .نآ  زا  لـبقام  هن  تسا  لـمع  زا  دـعب 

 . (3)  - (2) تسیچ ؟

رد يریگ  میمـصت  لـقث  هطقن ي  عقاو ، رد  .دریگ  یم  تروص  اهدرواتـسد » هنیزه و   » نازیم بسح  رب  بوـلطم  يژتارتـسا  شنیزگ  ه )
هنیزه نیرتمک   » هب فوطعم  ياه  يژتارتسا  .تسا  فادـها  نیمأت  يارب  اهدرواتـسد  اه و  هنیزه  نایم  هنزاوم  داجیا  يژتارتسا  باـختنا 

يژتارتسا نیا  هک  یتروص  رد  دراد (4) و  زاین  يرمتسم  تابساحم  هب  نتفریذپ ، نایاپ  نامز  نیرت  عیرـس  و  اهدرواتـسد » نیرتالاب  اه ،
نکمم نامز  نیرت  ینالوط  و  درواتـسد » نیرتمک  اب  اه ، هنیزه  نیرتالاب   » هک انعم  نیدب  تشاد ، دهاوخ  سوکعم  هجیتن ي  دوشن  قفوم 

.دش دهاوخ  هارمه 

دیما هب  تنوشخ  نداد  شیازفا  اب  دوش ، یم  هدیمان  گنج  رد  دعاصت  هک  یماظن ، ای  یسایس  هشقانم ي  رد  تامصاخم  حطس  ندربالاب 
رد .تسا  درواتـسد » نیرتـشیب  بسک  يارب  هنیزه  نیرتـالاب   » هک تسا  يژتارتـسا  زا  يرگید  تروـص   (5) بولطم ، هجیتـن ي  بسک 

تامیمـصت هجیتن ي  الومعم  دـعاصت  .دور  یم  الاب  روز  رابجا و  حطـس  دوش  رت  نئمطماـن  هجیتن  رتشیب و  گـنج  هنیزه ي  یتقو  عقاو ،
رد دعاصت  شیازفا  تیـصوصخ  .دوـش (6)  یم  ذاـختا  رگید ، فرط  تامادـقا  ریثأـت  تحت  هک  تسا  نیفرط  زا  یکی  یگنج )  ) یمزر

رییغت تیعـضو و  رییغت  رب  هجیتـن  رد  دـیامن (7) و  لیمحت  گـنج  فدـه  رب  ار  دوخ  دـناوت  یم  هک  تسا  نیا  نآ  شرتسگ  و  گـنج ،
دنور هک  تسا  رظن  نیا  رب  زتیوزالک  .دراذگ  یم  رثا  اه  يژتارتسا 
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، دربب راک  هب  شفده  هب  ندیسر  هار  رد  ار  دهج  دج و  رثکادح  دشاب  هتـشاد  یگدامآ  نمـشد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  گنج  رد  دعاصت 
 . .تفریذپ (1) ار  مات » گنج   » هلحرم ي هب  یقطنم  جورع  دیاب  نیاربانب ، دیرادن ؛ لثم  هب  هلباقم  زج  يا  هراچ  مه  امش 

رییغت رگیدکی و  راتفر  فادها و  ریثأت  تحت  اجیردت  گنج  رد  ریگرد  نیفرط  يژتارتسا  تیهام  هنوگچ  دـهد  یم  ناشن  حیـضوت  نیا 
یماظن قطنم   (2) داد ، تسد  زا  ار  دوخ  یعافد  تیلباق  دروخ و  مه  رب  نمـشد  لداعت  یتقو  اضرف  .دوش  نوگرگد  دـناوت  یم  عاـضوا 

نیا اب  هلباـقم ي  يارب  ـالباقتم  .دز (3)  هبرـض  نمـشد  هب  اوق  مامت  اب  داد و  همادا  تالمح  هب  تصرف  زا  هدافتـسا  اـب  دـنک  یم  باـجیا 
یم راوشد  گنج  لرتنک  يا  هزادنا  ات  یتیعـضو  نینچ  رد  .دوش  یم  هدافتـسا  نمـشد  هب  نداد  خساپ  يارب  ناوت  رثکادـح  زا  تیعـضو 
رتـلآ .تسا  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  ییاـهن و  يریگ  میمـصت  يارب  سوکعم  شرامـش  زاـغآ  ياـنعم  هب  گـنج  رد  دـعاصت  اریز  دوش ؛

نیفرط زا  یکی  دـنهد  یم  ماجنا  اررکم  اـهروشک  هک  یلباـقتم  تامادـقا  زا  کـی  ره  ناـیرج  رد  : » دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  تیمـسا 
لماک قوفت  هلحرم ي  هب  ات  دوش  عمج  نامز  لوط  رد  تسا  نکمم  روشک  کی  تازایتما  .دـنک  بسک  زایتما  يرگید  زا  تسا  نکمم 

اهروشک لباقتم  تامادقا  .ددرگ  یم  رثا  یب  اه  تیقفوم  نیا  دـنامب  یقاب  نزاوت  تلاح  رد  گنج  رگا  هک  نانچمه  .دـسرب  نمـشد  رب 
ای .دشاب  هتـشادن  تمواقم  ناوت  رگید  لباقم  فرط  هک  دسرب  یتیقفوم  نانچ  هب  نیفرط  زا  یکی  ات  دبای  یم  همادا  ردقنآ  رگیدکی  هیلع 
ار يرگید  اه  نآ  زا  یکی  هک  دنگنج  یم  نامز  نآ  ات  اهروشک  هداس ، نابز  هب  .دیامن  گنج  هکراتم  دریگب  میمصت  فرط  کی  هکنیا 

 . (4) .دوش » میلست  اه  نآ  زا  یکی  هکنیا  ای  دهد  تسکش  یعطق  روط  هب 

رما نیا  دیآ و  یم  دوجو  هب  یگناگود  تادیدهت ، طیارش و  زا  توافتم  كرد  هیاپ ي  رب  يژتارتسا  رد  گنج ، رد  تالوحت  رثا  رب  و )
هچرگ نآ  ندش  ینالوط  گنج و  دیدشت  .دوش  یم  رجنم  لئاسم  لح  يریگ و  میمـصت  يارب  یتوافتم  تایرظن  اه و  هدـیا  هئارا ي  هب 
رجنم يژتارتسا  رد  یگناگود  روهظ  هب  هدـیدپ  نیمه  یلو  تسا  رثأتم  گـنج  رد  نیفرط  راـتفر  يژتارتسا و  هژیوب  فلتخم  لـماوع  زا 

.تسا يریگ  میمصت  يارب  توافتم  ياه  لح  هار  اه و  حرط  نداد  هئارا  يانعم  هب  هک  دوش  یم 

45 ص :
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هتشادن ار  هصخشم  نیا  يژتارتسا  رگا  .دشاب (1)  يوق  رایـسب  تیعطق  تیعماج و  رظن  زا  هک  تسا  نآ  يژتارتسا  نیرتهب  تسا  یهیدب 
ار مجـسنم  يریگ  میمـصت  اریز  تشاد ؛ دهاوخ  يریذپان  ناربج  ياه  نایز  تردق ، هیزجت ي  لیلد  هب  دوش  یگناگود  راچد  دـشاب و 

اجیردـت درک و  دـهاوخن  بسک  یبساـنم  ياهدرواتـسد  دوـش  یم  لـمحتم  ار  ییـالاب  هنیزه ي  روـشک  هک  یلاـح  رد  دور و  یم  نـیب 
.دسر یم  نایاپ  هب  نمشد  يزوریپ  اب  گنج  دش و  دهاوخ  فیعضت  گنج  همادا ي  يارب  یلم  ییاناوت 

دروم ریز  فیرعت  اب  موهفم  نیا  دـنا ، هدرک  نایب  يژتارتسا  موهفم  هراـبرد ي  نارظن  بحاـص  هچنآ  نتفریذـپ  نمـض  هدنـسیون  رظن  زا 
نییعت رب  هوالع  هک  تسا  یـسایس  فادها  هب  لین  يارب  یماظن  تارودـقم  رازبا و  دربراک  شور  يژتارتسا  تسا : هتفرگ  رارق  هدافتـسا 
نییعت تادـیدهت و  یبایزرا  دـنیآرب  رد  يژتارتسا  .دزاـس  یم  رارقرب  تاردـقم  رازبا و  فادـها و  ناـیم  ار  مزـال  بساـنت  اـه ، تیولوا 

هصرع ي رد  ار  مزال  ماجسنا  مظن و  اهراتفر ، تامادقا و  هلسلس  يارب  یلک  يامنهار  بوچراچ و  هباثم  هب  دریگ و  یم  لکـش  فادها 
شقن گـنج ، رد  نارگیزاـب  کـیژتارتسا  تامیمـصت  نآ  عبت  هب  يژتارتسا و  .دـنک  یم  داـجیا  فلتخم  ياـه  هزوح  رد  لـمع ، رظن و 

یسررب گنج و  تالوحت  رییغت و  لیلحت  هیزجت و  ترورض  رما ، نیمه  .داد  تسکش  ای  يزوریپ  رد  هجیتن ، رد  تارییغت و  رد  یـساسا 
.دزاس یم  راکشآ  يژتارتسا  بوچراچ  رد  ار  نآ  ییاهن  دنیارف 

قیقحت شور 

ییارچ و فشک  يانعم  هب  نییبت  گنج و  نایاپ  هب  یهتنم  ياهدـنور  لیلحت  شرازگ و  ياـنعم  هب  فیـصوت  فدـه  اـب  رـضاح  قیقحت 
يارب يا  هناخباتک  ینادـیم و  قیقحت  قیرط  زا  یـسررب  نیا  رد  اه  هداد  يروآ  عمج  .دوش  یم  لابند  گنج ، نایاپ  هوحن ي  یگنوگچ 
شتآ يرارقرب  ات  دادرخ 1361  رد  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  لصاف  دح  رد  قارع  ناریا و  تامادـقا  يریگ و  میمـصت  اهدـنور ، یـسررب 

یـسررب نیا  رد  لـیلحت  دـحاو  تسا  نـشور  هکناـنچ  .دـش  دـهاوخ  ماـجنا  يژتارتـسا ، موـهفم  بوچراـچ  رد  دادرم 1367  رد  سب 
.تسا گنج  رد  یماظن  یسایس و  هصرع ي  ود  رد  قارع  ناریا و  يژتارتسا 

46 ص :

ص 77 و 78. ذخأم 77 ، . 98 - 1
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اه هاگدید  یسررب  همیمض :

زیمآ هغلابم  : » تسا دـقتعم  نآ  جـیاتن  اه و  يریگرد  تیهام  قارع و  ناریا و  گنج  ییاهن  دـنیآرب  هب  هجوت  اـب  شراک (1)  میارفا  - 1
نیمأت اب  يوروش  ریهامج  داحتا  .دـنا  هدیـشخب  تاجن  یمتح  يدوباـن  زا  ار  قارع  تردـقربا (2)  ود  ره  دوش  هتفگ  رگا  دوب  دـهاوخن 

هب یمجاهت  ياه  حالـس  لیوحت  زا  يراددوخ  اب  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا  ینارحب و  عقاوم  رد  زاـین  دروم  یگنج  تاکرادـت  حـالس و 
هب نوگانوگ  عبانم  زا  ار  ییاه  حالـس  هکنیا  دوجو  اب  ناریا  : » دنک یم  هفاضا  سپـس  يو  .دـنا » هدرک  ینایاش  کمک  رما  نیا  هب  ناریا 

دـنک و حالـس  دـیدجت  دـح  نآ  اـت  ار  دوخ  ياـهورین  هک  دوب  روـشک  نیا  ناوـت  زا  جراـخ  نکیل  داد ، همادا  ار  گـنج  دروآ و  تسد 
 . (3) .ددرگ » قارع  رب  یگریچ  بجوم  هک  دهد  نامزاس 

ار یلم  هیحور ي  یعطق  ریثأت  قارع  ناریا و  گنج  : » تسا دـقتعم  گنج  رد  فلتخم  ياهریغتم  لماوع و  هب  هراشا  اب  نینچمه  شراک 
فرط ود  یعامتجا  تفاب  هدـمآرد و  یلم  تالیامت  ینالوط  دروخرب  تروص  هب  گنج  نیا  .داد  ناـشن  یبوخ  هب  گـنج  همادا ي  رد 
هیلوا لـحارم  رد  دـیوگ  یم  عوضوم  نیا  حیـضوت  رد  يو   (4) .دزاـس » یم  سکعنم  ار  اـه  نآ  یلم  هیحور ي  تیعـضو  مصاـختم و 
یگنج هیحور ي  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  اب  یلو  دش  قارع  ياه  ینیـشن  بقع  بجوم  نایناریا  یلم  هیحور ي  گنج ،
: دریگ یم  هجیتن  سپس  يو  .دش  رجنم  قارع  یعفادت  ياه  تیقفوم  هب  يدایز  رایسب  دح  رد  ناشنیمزرس  زا  عافد  ماگنه  هب  قارع 

يارب هچرگا  دـشاب  یمن  یماظن  میمـصت  ذاختا  يارب  یفاک  طرـش  اما  دراد  تیمها  هیحور  یتایلمع ، حطـس  رد  هک  داد  ناشن  گـنج  »
هیحور ینالوط  گنج  کی  همادا ي 

47 ص :

تالاقم و رد  ار  قارع  ناریا و  گنج  هک  تسا  کیژتارتسا  یماظن و  روما  نارگلیلحت  ناققحم و  زا  يدوهی ، شراـک ، میارفا  . 99 - 1
.دوش یم  دانتـسا  تسا  هدوب  رایتخا  رد  هدنـسیون  زا  هک  یعباـنم  زا  یخرب  هب  یـسررب  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  یـسررب  يددـعتم  بتک 

(. یقرواپ ص 86 گنج ، يریذپان  بانتجا  )
رد گرزب  ياه  تردـق  تسایـس و  تیهام  هرابرد ي  یـسایس » میهافم  قارع  ناریا و  گـنج   » هلاـقم ي رد  گـنیک  فلار  . 100 - 2

« عافد  » رکفت زا  تسد  دنک و  یم  ظفح  ار  تردقربا  ود  ره  اب  دوخ  زیتس  ناریا  تموکح  هک  یمادام  ات  دـسیون : یم  قارع  زا  تیامح 
همجرت ي خ رپ ، یپ  یفلدا  هیرـشن ي  «. ) تسا یجراخ  تیاـمح  قارع ، عبنم  نیرت  گرزب  دراد ، یمن  رب  یمالـسا  بـالقنا  هعاـشا  اـی 

(. ص 147 رهم 1366 ، لک ، داتس  یسایس  تنواعم  سراف ، جیلخ  نارحب  یلیمحت و  گنج  یسررب  همان  هژیو  ، 66  / 4  / 21 .ا.ج ،
يرازگربخ همجرت  راهب 1987 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرشن  یماظن ،» لیلحت  هیزجت و  کی  قارع -  ناریا و  گنج  ، » شراک میارفا  . 101 - 3

، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ددجم  ریثکت  پیات و  یمالسا ، يروهمج 
ص 66.

.نامه . 102 - 4
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 . (1) .دشاب » یتایلمع  یگتسیاش  يارب  یبسانم  نیشناج  دناوت  یمن  هیحور  هک  هدش  تباث  نکیل  تسا ، تیمها  زئاح  هداعلا  قوف 

نیا تلع  هرابرد ي  يو  .دروخ » تسکـش  هناعطاق  یماظن  کیـسالک  موهفم  هب  ناریا   » هک تسا  رظن  نیا  رب  نمزدرک (2)  ینوتنآ  - 2
يارب ناریا  شالت  و  کیژولوئدـیا » ياهرواب   » رگید تلع  و  دوب » قارع  زا  یجراخ  تیامح  لـیلد  هب  یـشخب  : » تسا دـقتعم  تسکش 

 . .دوب (3) یناسنا » جاوما  موجه   » ساسا رب  يزوریپ  بسک 

ناریا و گنج  .دـنا  هتـشاد  هارمه  هب  يزوریپ  گرزب  يژتارتسا  نودـب  ياه  گـنج  زا  یمک  رایـسب  دادـعت  هک  تسا  دـقتعم  نمزدرک 
ناریا و ياه  تایلمع  یماظن  لیلحت  هیزجت و  رد  يو  .تسا (4)  گرزب  يژتارتسا  نادقف  نیگنس  ياهب  زا  کیسالک  يا  هنومن  قارع 

دوجو هب  ار  ییورین  ناریا  .دـش  ماجنا  يا » هدوت  تـالمح   » يوگلا همادا ي  رد  ناـضمر  تاـیلمع  : » تسا دـقتعم  روشک  نیا  يژتارتسا 
رد شالت  ناریا  یلـصا  يژتارتسا  نیاربانب ، .دیامن  فرـصت  ار  قارع  كاخ  دشاب و  قارع  يارب  يدـج  دـیدهت  تسناوت  یم  هک  دروآ 

اهنت یلو  دروآ  دورف  قارع  یعافد  نادنس  رب  ار  شیاهورین  شکچ  ناریا  ماجنارس  .دوب  نادنس  مادهنا  يارب  شکچ  زا  هدافتسا  تهج 
همادا ي شیاهورین ، یتایلمع  ياه  یناوتان  ناربج  اوق و  دیدجت  يارب  دش  روبجم  تفای و  تسد  کیلبمس  ياهدرواتـسد  يرـسکی  هب 

تازیهجت رهام و  یناسنا  يورین  یهدنامرف ، رداک  فیعضت  بجوم  ررکم  ياه  تایلمع  هجیتن ، رد   (5) .دزاس » فقوتم  ار  اه  تایلمع 
، داد شهاک  گنج  زا  ار  یمدرم  ياه  تیامح  درک ، مورحم  دوخ  يرترب  رازبا  زا  ار  ناریا  اه  تاـیلمع  نیا  دـش و  روشک  نیا  یماـظن 

هطقن هرصب  : » دیوگ یم  همادا  رد  يو  .درک (6)  لتخم  ار  اهورین  یناوخارف  يریگزابرس و  ماظن  دومن و  فیعضت  ار  نایماظن  هیحور ي 
يالبرک 8 و ياه  تاـیلمع   (7) .تسکـش » مه  رد  اـه  یقارع  نادنـس  لـباقم  رد  ار  اـه  یناریا  شکچ  اریز  دوب ، گـنج  شخرچ  ي 

(1365  - 1366  ) لاس 1987 م رد  ناریا  ینیمز  ياهدربن  نایاپ  يالبرک 9 

48 ص :

.نامه . 103 - 1
رد هنایمرواخ  رد  هژیوب  یماظن  ياه  یـسررب  .تسا  اکیرما  رد  کـیژتارتسا  ياـه  یـسررب  هسـسؤم  ریدـم  نمزدرک  ینوتنآ  . 104 - 2
هک هدرک  رـشتنم  قارع  ناریا و  گنج  یماظن و  تالوحت  هنیمز  رد  ار  يددـعتم  ياه  باـتک  تـالاقم و  يو  .تسوا  صـصخت  هزوح 

(. یقرواپ ص 70 گنج -  يریذپان  بانتجا   ) .تسا هدش  همجرت  اه  نآ  هدمع 
تاـعلاطم و زکرم  قارع ، ناریا و  گـنج  مود ، دـلج  نردـم ، گـنج  زا  ییاـه  سرد  رنگاو ، ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوـتنآ  . 105 - 3

ص 196. هدشن ، رشتنم  اتکی ، نیسح  همجرت  گنج ، تاقیقحت 
ص 645. نامه ، . 106 - 4
ص 176. نامه ، . 107 - 5
ص 176. نامه ، . 108 - 6

ص 300 و 301. نامه ، . 109 - 7
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زاس تشونرـس  ياه  تایلمع  ماجنا  قیرط  زا  گـنج  رد  يزوریپ  تهج  هب  ناریا  شـالت  ناـیاپ  هدـنهد ي  ناـشن  دوش و  یم  بوسحم 
یلو هتـشاد  ار  دودحم  یکیتکات  ياه  يزوریپ  هب  یبایتسد  ناوت  تردـق و  اهنت  ناریا  هک  درک  تباث  ار  هتکن  نیا  اه  تایلمع  نیا  .دوب 

یکیژتارتسا تیقفوم  يانعم  هب  زگره  یکیتکات ، ياـه  تیقفوم  درادن (1) و  قارع  هب  ار  کیژتارتسا  يا  هبرـض  ندروآ  دراو  ییاناوت 
 . .تسین (2)

باکترا  » نمزدرک رظن  زا  سراف  جـیلخ  رد  ییاکیرما  ياهورین  اـب  ییوراـیور  هژیوب  لاس 1366  رد  ناریا  یماظن  ياه  شـالت  موادـت 
همادا ي يارب  ناریا  ناوـت  رب  دـش و  رجنم  ناریا  کـیژتارتسا  کـیتاملپید و  هدـنیازف ي  ياوزنا  هب  اریز  دوـب ؛  (3) کیژتارتسا » هابتشا 

 . .دوب (4) هدش  ریگرد  هک  دوب  ییاهدربن  زا  رتشیب  رایسب  نآ  یکیژتارتسا  یکیتکات و  ریثأت  هک  تشاذگ  يا  هدننکدرخ  ریثأت  گنج 

قارع ناریا و  لیئارسا ، بارعا و  ياه  گنج  فالخرب  گنج  نیا  رد  : » تسا دقتعم  اه  متـسیس  حالـس و  دربراک  هرابرد ي  نمزدرک 
لرتنک لامعا  دمآراک و  یمزر  يورین  کی  هب  نآ  لیدبت  دوجوم ، يژولونکت  رثؤم  دربراک  يارب  هتفرـشیپ  کیتکات  يژتارتسا و  دـقاف 
ناربهر تامادـقا  نانخـس و  رد  هک  گنج ، رد  ار  ناریا  يورین  يریگراـک  هب  نازیم  قارع  يو  رظن  زا   (5) .دندوب » رثؤم  یهدنامرف  و 
دیدـشت ار  روشک  ود  ره  تروص ، ره  رد  .دوب (6)  ناوتان  گنج  رد  راشف  دیدشت  زا  زین  ناریا  تفرگ و  یم  هدـیدان  دوب ، دوهـشم  نآ 

کیژتارتسا جیاتن  هب  گنج  نادیم  رد  راشف  هک  تشاد  دـهاوخ  هجیتن  یتروص  رد  یمادـقا  نینچ  اریز  دـندوب ؛ ناوتان  گنج  رد  راشف 
.دشاب هتشادن  ندش  میلست  زجب  یلیدب  هراچ و  چیه  لباقم  فرط  دوش و  رجنم 

دبایرد تسناوتن  ار  تقیقح  نیا  دوخ  یبالقنا  ناجیه  روش و  مامت  اـب  ناریا  نمزدرک ، رظن  زا  گـنج  رد  ییارگ  صـصخت  هراـبرد ي 
زا دراد ، زاین  نآ  رد  يزوریپ  يارب  یماظن  ییارگ  صـصخت  هب  هک  یگنج  رد  ار  روشک  نآ  ناوت  تردـق و  داـیز ، ناـجیه  روش و  هک 

ار وا  رما  نیمه  و  تشادن ، رایتخا  رد  گنج  زاغآ  رد  هک  دروآ  تسد  هب  ار  يرایـسب  ییارگ  صـصخت  قارع  لباقم ، رد  .درب  یم  نیب 
 . .درک (7) زوریپ  گنج  رد 

49 ص :

ص 300. نامه ، . 110 - 1

ص 176. نامه ، . 111 - 2

ص 395. نامه ، . 112 - 3

ص 395. نامه ، . 113 - 4

ص 505. نامه ، . 114 - 5

ص 201. نامه ، . 115 - 6

ص 246. نامه ، . 116 - 7
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دـنور و نیا  ناریا  الامتحا  نمزدرک  رظن  هب  .دـش  یم  هجوت  رییغت  نیا  هب  دـیاب  داد و  رییغت  ار  نزاوت  هنیمز ي  گـنج  تـالوحت  دـنور 
گنج نیا  ندیـسر  ناـیاپ  هب  هوحن ي  زا  قارع ، ناریا و  گـنج  ياـه  سرد  ناوـنع  تحت  نمزدرک  درکن (1)  كرد  ار  نآ  تـیمها 

: دسیون یم  يو  .تسا  مهم  هک  دریگ  یم  يا  هجیتن 

يدوبان اب  يدودـعم  ياه  گنج  هکنیا  نآ  تخاـس و  ناـیامن  گـنج  هراـبرد ي  ار  يرگید  مهم  سرد  قارع  ناریا و  گـنج  ناـیاپ  »
يارب ار  نمشد  ییاناوت  یماظن ، یـسایس و  لماوع  زا  یبیکرت  هک  دنبای  یم  نایاپ  یماگنه  اه  گنج  .دنا  هتفای  نایاپ  نمـشد  ياهورین 

 . (2) .دزاس » دوبان  دربن  همادا ي 

نینچ نیا  نارظان ، يارب  نآ  نتفای  نایاپ  هویش ي  دننامه  گنج  زا  یشخب  چیه  : » دسیون یم  دوخ  یـسررب  رد   » نیبوچ (3) مارهش  - 3
یقطنم دننک و  فقوتم  ار  گنج  دنتـسناوت  یم  نایناریا  گنج  زا  یعطقم  ره  رد  : » دنک یم  هفاضا  سپـس  يو   (4) .دوبن » روآ  بجعت 

(5) .دـنتفریذپ » ار  همانعطق  هاگنآ  دـنتخاب  یم  ار  گـنج  دنتـشاد  هک  یتقو  اـت  دـندرک  ربص  اـه  نآ  یلو  دنـسرب  رظن  هب  دنمتواخـس  و 
یتاحیلست ياه  متسیس  هب  .تشادن  يدنمتورث  دامتعا و  لباق  نادحتم  اریز  دیگنج ، یم  هتسب  تسد  ود  اب  ناریا  : » تسا دقتعم  نیبوچ 

یمن یـشالت  چیه  تفرگ (6) و  یمن  هرهب  هدـید  شزومآ  ياهورین  نیرتهب  رظن  رکف و  زا  تشادـن و  یـسرتسد  هناخدارز  اب  راـگزاس 
 . (7) .دهد » تقباطم  یگنج  تاناکما  اب  ار  گنج  فادها  ات  درک 

هزرابم هب  ار  یللملا  نیب  متـسیس  یمالـسا  يروهمج  دیـسر  یم  رظن  هب  : » دسیون یم  ناریا  یللملا  نیب  ياه  تسایـس  هرابرد ي  نیبوچ 
« .تشادن يدج  رثا  وا  رب  یجراخ  ياهراشف  درک و  یم  روصت  يدج  رایـسب  ار  فدـه  نیا  دراد و  ار  نآ  رییغت  دـصق  تسا و  هدـیبلط 
: دـسیون یم  تسا و  هتـسناد  گنج  رد  بالقنا  فادـها  يریگیپ  بالقنا و  اب  گـنج  یگتـسویپ  رد  ار  عوضوم  نیا  تلع  نیبوچ   (8)

هب ار  بالقنا  طاشن  روش و  دنناوت  یم  گنج  هک  دنتشاد  رواب  اعقاو  ناریا  ناربهر  »

50 ص :
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رد نانآ  .دنناسر  تابثا  هب  ار  دوخ  تیناقح  بالقنا و  مایپ  ییافکدوخ ، قیرط  زا  تالکشم  رب  هبلغ  ییورایور و  اب  دنراذگ و  شیامن 
رد درف  هب  رصحنم  ییا  هبرجت  نانآ  بالقنا  دننام  نانآ  گنج  .دنریگب  سرد  يا  هفرح  نایماظن  ای  برغ  زا  هک  دنتشادن  رارق  یتیعضو 

 . (1) .تشادن » دنویپ  هنایارگ  عقاو  ياه  تیدودحم  ای  تاظحالم  اب  دوب و  اه  گنج  خیرات 

اطخ دعب  هب  ناتـسبات 1362  زا  گنج  هرادا ي  اب  ناریا  هک  دـنک  یم  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  یـسررب و  ار  گنج  تالوحت  دـنور  نیبوچ 
يو .دوب (2)  دادـغب  ات  اه  یقارع  ندـنار  ناریا  فدـه  هکلب  تشادـن ، ار  یلاغـشا  قطانم  زا  قارع  ندـنار  نوریب  دـصق  نیا  اریز  درک ،

یناـبیتشپ تاکرادـت و  يژتارتسا ، رد  یتساـک  فعـض و  زا  یـشان  ار  اـت 1365  لاـس 1361  زا  ناریا  ياـه  يزوریپ  يرادـیاپان  تلع 
هب تعرـس  اب  ار  گنج  تسناوت  یم  دش  یم  هارمه  رگید  هباشم  يزوریپ  دنچ  اب  رگا  واف  رد  يزوریپ  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  یبایزرا 

ياه تیقفوم  ینعی  دندرپس ؛ یـشومارف  هب  دندوب  هتخومآ  گنج  نادیم  رد  یکاندرد  اب  ار  هچنآ  ناریا  یـسایس  ناربهر  .دـناسر  نایاپ 
زاـین دوخ  هنازاورپ ي  دـنلب  فادـها  هب  یباـیتسد  يارب  ناریا  هک  دوـب  يراـیع  ماـمت  يزوریپ  هب  ندیـسر  يارب  یفاـکان  ياـنبم  يا  هرذ 
یگنج فادها  نایم  ات  دننک  میظنت  يژتارتسا  یعون  دنتسناوتن  ناریا  ناربهر  : » تسا دقتعم  تیعضو  نیا  حیرـشت  رد  يو   (3) .تشاد »

دیاب ناریا  .دـنزاس  رارقرب  طابترا  تفای ، یم  شهاک  يا  هلمح  ره  اب  هک  تازیهجت ، رظن  زا  یماظن  ياه  ییاـناوت  اـب  نمـشد ) طوقـس  )
 . (4) .تخاس » یم  دراو  نمشد  يورین  هب  یعطاق  تسکش  یگنج ، فادها  هب  ندیسر  يارب 

زا یمهم  ینیع  دامن  واـف  اریز  دز ، مه  رب  ار  لداـعت  یناور  یحور و  یماـظن ، رظن  زا  هک  دـناد  یم  یفطع  هطقن  ار  واـف  طوقـس  نیبوچ 
.داد (5) یم  ناشن  یلاخ  تسد  ینالوط  گنج  لاس  شـش  زا  سپ  ار  ناریا  المع  نآ  نداد  تسد  زا  دوب و  گـنج  رد  ناریا  تیقفوم 

گنج همادا ي  هکنیا  طابنتـسا  طقف  : » دوب نیا  دوش  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  بجوم  تسناوت  یم  هچنآ  تیعـضو  نیا  رد  نیبوچ  رظن  زا 
 . (6) .دنک » راداو  تسناوت  یم  یمیمصت  نینچ  ذاختا  هب  ار  نانآ  دنک ، یم  دیدهت  ار  یمالسا  بالقنا  تیدوجوم 
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يدنمناوت فادها و  نیب  فاکش  دـش (1) و  قارع  يارب  گنج  تیباذـج  ثعاب  یماظن  هنزاوم ي  هب  ناریا  یهجوت  یب  نیبوچ  رظن  زا 
 . .دیشخب (2) تعرس  دش  یهتنم  گنج  نتفای  نایاپ  هب  هک  ار  يدنیارف  دش و  یم  رت  هدرتسگ  بترم  اه 

تایلمع نایم  نتخادنا  هلـصاف  ار  گنج  ندش  ینالوط  تلع  گنج  تالوحت  دـنور  یـسررب  رد  يا  هلاقم  یط  يدیبز (3)  دمحا  - 4
کیژتارتسا یهابتـشا  بیترت  نیدـب  ناریا  يربـهر  : » دریگ یم  هجیتـن  دـنک و  یم  رکذ  لاس 1982 م  زا  سپ  اـصوصخ  گرزب ، ياـه 

ددـجم زیهجت  یهدـنامزاس و  شزومآ ، هب  ناربج و  ار  تافلت  تاـعیاض و  اـت  داد  یم  تصرف  یقارع  ياـهورین  هب  اریز  دـش ؛ بکترم 
زج دنرادن  يا  هفیظو  چیه  اه  نآ  دش و  دـهاوخ  هدیـشاپ  مه  زا  بیترت  نیدـب  قارع  شترا  هک  دـندرک  یم  رکف  اه  یناریا  .دـنزادرپب 

میهافم رب  لصا  نیا  رب  هیکت  : » دسیون یم  ناریا  تاروصت  دقن  رد  يو  .دوش » لصاح  بولطم  هجیتن ي  ات  دوجوم  عضو  هب  نداد  همادا 
رد درک  یم  ناربـج  ار  دوخ  تاـعیاض  دروآ و  یم  تسد  هب  دـیدج  نردـم و  تاحیلـست  مئاد  قارع  يربـهر  اریز  دوب ؛ راوتـسا  طـلغ 

ناهگان دیـسر و  گنج  خیرات  رد  دوخ  دـح  نیرت  نییاپ  هب  هک  ییاج  ات  تفای  یم  شهاک  زور  هب  زور  نایناریا  تاناکما  هک  یتروص 
 . (4) .تفای » رییغت  قارع  عفن  هب  گنج 

دناد یم  نیا  رد  رد 1988 م  ار  هچبلح  تایلمع  ات  نئوژ 1982 م  زا  گنج  هلحرم ي  تیمها  تسا  یقارع  یماظن  هک  يدیبز  دـمحا 
تاماکحتـسا اهورین و  رد  ندرک  ذوفن  هک  دنتفایرد  اجیردت  دندرک و  یم  لابند  ار  گنج  هنالاس ، یمجاهت  تایلمع  اب  اه  یناریا   » هک

قارع رب  عطاق  يزوریپ  بسک  زا  سأی  راچد  سپس  هدز و  تریح  اه  یناریا  زاغآ  رد  قوف  لئاسم  هب  هجوت  اب  .تسین  هداس  يرما  قارع 
 . (5) .دندش »

دنک یم  شسرپ  حرط  سپس  تسا و  هتـسناد  لوا  یناهج  گنج  هیبش  ار  قارع  ناریا و  گنج  یئز (6)  كروا  ناج  دومحم  یلع  - 5
عطاقریغ گنج  نیا  ارچ   » هک

52 ص :

.نامه . 131 - 1
ذخأم 99. . 132 - 2
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همجرت يدیبز ، دـمحا  یماظن ،» داعبا  رد  سراف  جـیلخ  گنج   » هلاقم (، 1368  / 8  / 29  ) ربماون 1989  20 ریفسلا ، همانزور  . 134 - 4
ص 14. ، 1368  / 10  / 11 توریب ، رد  یمالسا  يروهمج  ترافس 
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، نوخیبش يریگلفاغ و  شتآ ، تردـق  هزیناـکم ، ياـهورین  کـنات ، دـننام  يزوریپ  یباـیتسد  لـئاسو  هب  هراـشا  اـب  همادا  رد  يو  دوب »؟
یناوتان ار  نآ  تلع  دنک و  یم  هراشا  گنج  ندش  ینالوط  هب  يو  تشاد »؟ دوجو  گنج  رد  یهابتـشا  زیچ  هچ  : » دـسرپ یم  اددـجم 

لمع راکتبا  تردـق  نداد  تسد  زا  ییارماس  قیفو  هتبلا   (1) دیامن ؛ یم  رکذ  تسرد  یمیمصت  ذاختا  يارب  فرط  ود  ياهورین  جیـسب 
 . .دناد (2) یم  گنج  ندش  ینالوط  یلصا  لماع  گنج ، لاس  تفه  لوط  رد  ار  قارع 

ار روشک  نیا  تماخو  هب  ور  یعاـمتجا  يداـصتقا -  تیعـضو  گـنج و  نادـیم  رد  ناریا  ياـه  تسکـش  یناـضمر (3)  روسفورپ  - 6
ناریا ناربهر  نمهب 1365  زا  شیپ  ات  : » دسیون یم  دناد و  یم  حلص  دنور  هب  يدج  يدنبیاپ  سب و  شتآ  شریذپ  رد  دنمورین  یلماع 

دای يزوریپ  زور  ناونع  هب  يدیشروخ  لاس 1366  زاغآ  زا  اصخـشم  راب  کی  یتح  دنداد و  یم  ییاهن » يزوریپ   » هدعو ي یپ  رد  یپ 
دوبن یفداصت  نیاربانب ، .دوش (4)  زوریپ  گنج  نیا  رد  دـناوت  یمن  هک  دـش  تیعقاو  نیا  هجوتم  ناریا  راب  نیتسخن  يارب  یلو  دـندرک 

تیمها نازیم  زا  رظن  عطق  .درکن  در  لماک  روط  هب  ار  للم  نامزاس  هدـش ي  رداص  همانعطق  راـب  نیتسخن  يارب  ناریا  ریت 1366  رد  هک 
ياج هب  تیعقاو  نیا  دش  ناریا  بیصن  هچملش  نونجم و  ریازج  واف ، هریزج  هبش  رد  نیدرورف 1367  زاغآ  زا  هک  يدعب  ياه  تسکش 

، للم نامزاس  لک  ریبد  رایئوکدزرپ ، ریواخ  اب  ار  ینالوط  یتارکاذـم  ناریا  اه ، تسکـش  نیا  زا  شیپ  اـه  تدـم  هک  تسا  یقاـب  دوخ 
 . (5) .دوب » هدرک  زاغآ 

: دسیون یم  دنک و  یم  یسررب  يداصتقا  ياه  يراوشد  نارهت و  ناراب  کشوم  ریثأت  هسیاقم  اب  ار  ناریا  يریگ  میمـصت  للع  یناضمر 
نآ يداصتقا  یعامتجا -  تاحالـصا  رد  یندـشن  فرطرب  ارهاظ  ياه  تسب  نب  ناریا و  دـیدشت  هب  ور  يداصتقا  ياـه  يراوشد  رگا  »

هلـصاف رد  قارع  نیـسحلا  ياه  کشوم  اب  ناریا  ياهرهـش  ناراب  کشوم  اب  هدـش  دای  ياه  تسکـش  ندـش  نراقم  یتح  دوبن ، روشک 
مهد

53 ص :

تـسایر کیژتارتسا  تاـعلاطم  زکرم  ، 1990 ناتـسکاپ ، پاـچ  رگنـس  هـلجم  یئز ، كروا  ناـج  دوـمحم  یلع  گنهرــس  . 137 - 1
ص 9 و 10. رهم 1369 ، يروهمج ،

ص 119 و ، 1377 نارهت ، هاپس ، یگنهرف  زکرم  ینوراق ، ناندع  همجرت  یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  رکـشلرس  . 138 - 2
.120

شلاچ یبالقنا ، ناریا  لماش : يو  تافیلأت  تسا و  اکیرما  رد  اینیجریو  هاگشناد  هتسشنزاب  داتـسا  یناضمر  رگراک  هللا  حور  . 139 - 3
ناریا رد  هدنـسیون  نیا  زا  یجراخ  تسایـس  باتک  اریخا  .تسا  هریغ  ذوفن و  زا  ییوگلا  اـکیرما : ناریا و  هناـیمرواخ ، رد  خـساپ  اـه و 

(. ص 66 گنج ، يریذپان  بانتجا   ) .تسا هدش  همجرت 
اـضریلع همجرت  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  یـسررب  يارب  یلیلحت  بوچراچ  یناـضمر ، رگراـک  هللا  حور  . 140 - 4

ص 72 و 73. ، 1380 نارهت ، ین ، رشن  بیط ،
ص 73. نامه ، . 141 - 5
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 . (1) .دنک » حلص  شریذپ  هب  راداو  ار  ناریا  دوب  دیعب  مه  نیدرورف 1367  ات 29  دنفسا 1366 

رد مه  روـشک  نیا  شحاـف  تاهابتـشا  .تخاـب  ار  گـنج  لـیلد  ود  هب  تیاـهن  رد  ناریا  ، » تسا دـقتعم  یماشتحا (2)  ناوریـشونا  - 7
یگدامآ نآ  نادـحتم  هدـحتم و  تالایا  هک  یتسایـس  روط  نیمه  يدربهار و  تیامح  کیتاملپید و  هصرع ي  رد  مه  دربن و  نیداـیم 

مامت هک  تسا  یتردق  ناریا  هک  دش  یم  یقلت  نینچ  نامز  نآ  رد  .دنتشاد  یمالـسا  يروهمج  هیلع  شتکرح  رد  قارع  هب  ار  نآ  هئارا 
اب تسناوت  مادص  هجیتن ، رد  .دهد  رییغت  یمالـسا  بالقنا  ياهرایعم  ساسا  رب  ار  هقطنم  يدربهار  هشقن ي  ات  دـنک  یم  ار  دوخ  شالت 

ماما ینعی  متـسیب  نرق  رد  دوخ  نمـشد  ود  ره  زا  هنارهام  یلکـش  هب  یماظن  توق  طاـقن  هب  قارع  کـیتیلوپوئژ  فعـض  طاـقن  لیدـبت 
 . (3) .دوش » هریچ  رطخ  رب  دنک و  رمع  رتشیب  ردپ  شوب  ینیمخ و 

اما دش  یم  ناریا  نویبالقنا  تردق  شرتسگ  عنام  گنج  هچ  رگا  : » دسیون یم  دـنک و  یم  یـسررب  ار  اکیرما  ياه  تسایـس  یماشتحا 
همادا ي .تسب  یمن  یفرط  هقطنم  لک  تابث  يور  رب  نآ  ندراذـگ  ریثأت  گنج و  نیا  ندـش  جراخ  لرتنک  زا  يامنرود  زا  نتگنـشاو 

 . (4) .دش » یم  بوسحم  ناریا  نویبالقنا  راهم  يارب  يدایز  هزادنا  زا  شیب  ياهب  گنج 

رد زین  گنج  تیاده  هوحن ي  هرابرد ي  ثحب  : » دسیون یم  یمومع  راکفا  رد  همانعطق ي 598  شریذپ  باتزاب  هرابرد ي  یماشتحا 
رب هک  ناریا  رد  يا  هدع  .تسا  میهـس  قارع  لابق  رد  ناریا  رت  یمـسر  تسایـس  روط  نیمه  مدرم و  هماع  ياه  هاگدید  هب  نداد  لکش 

نیب ار  شتآ  هـک  هیئوژ 1988 م  رد  همانعطق ي 598  طرـش  دیق و  نودب  شریذپ  هک  دـنداقتعا  نیا  رب  دوش  یم  هدوزفا  اه  نآ  دادـعت 
فادها زا  کی  چیه  ماجنارـس  اریز  دوب ؛ یمالـسا  يروهمج  يارب  نئمطمان  يزوریپ  کی  فرعم  اهنت  دروآ ، ناغمرا  هب  قارع  ناریا و 

میژر تسناوتن  ناریا  .تفاین  ققحت  ناریا  یگنج 

54 ص :

ص 73. نامه ، . 142 - 1
باتک هک  تسا  ناتسلگنا  رد  هنایمرواخ  تاعلاطم  نمجنا  ماهرود  هاگشناد  رد  للملا  نیب  طباور  داتسا  یماشتحا  ناوریشونا  . 143 - 2

.تسا هدش  همجرت  ناریا  رد  يو  زا  یمالسا ) بالقنا  دانسا  زکرم  پاچ   ) یگدنزاس نارود  رد  ناریا  یجراخ  تسایس 
قارع ناریا و  طباور  . » ص 21 ، 1382  / 7  / 14 ، 1969 هرامـش ایند ، ياه  هناسر  نتلوب  یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  . 144 - 3

.حورداش یلع  همجرت  زییاپ 1382 ، اکیرما ، یلرتراوک ، نتگنشاو  یماشتحا ، ناوریشونا  مادص ،» زا  سپ 
ص 21 و 22. نامه ، . 145 - 4
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تمارغ روشک  نیا  زا  سب  شتآ  يرارقرب  ضوع  رد  ای  دـناسر ، اضما  هب  قارع  اب  يزرم  هدـهاعم ي  کی  دـیامن و  نوگنرـس  ار  قارع 
 . (1) .دریگب » یگنج 

يروهمج یجراخ  تسایـس  هرابرد ي  هک  یهاگدید  رب  هوالع  ناریا ، هجراخ  روما  ترازو  تقو  نواعم  یناجیرال ، داوج  دـمحم  - 8
.تسا هتشاد  یمهم  شقن  همانعطق ي 598  بوچراچ  رد  للم  نامزاس  اب  ناریا  تالماعت  رد  دراد ، قارع  اب  گـنج  رد  ناریا  یمالـسا 

اب سکعرب  هکلب  درکن  در  ادـتبا  زا  ار  همانعطق ي 598  تینما ، ياروش  یلبق  ياه  همانعطق  همه ي  فـالخرب  ناریا  : » تسا دـقتعم  يو 
ود ار  حرط  نیا  .میتفریذپ  ار  نآ  ام  دـش و  هیهت  همانعطق 598« يارب  لک  ریبد  ییارجا  حرط   » مان هب  نتم  کی  میدرک و  راـک  لـک  ریبد 

لاـبند هب  سک  چـیه  دـش  بیوصت  هیهت و  ییارجا  حرط  هک  یناـمز  هک  تسا  رظن  نیا  رب  يو   (2) .درک » بیوصت  تینما  ياروش  راـب 
ناـمز ناـمه  رگا  یتح  ناریا  دـندوب و  ناریا  رب  یللملا  نیب  راـشف  یتاحیلـست و  میرحت  ددـصرد  اـه  ییاـکیرما  هکلب  دوبن  نآ  يارجا 

رد ریخأت  زا  يا  هبحاصم  یط  یناجیرال  ياقآ  اهدعب  لاح ، نیع  رد  .دوبن (3)  حرط  يارجا  یپ  رد  سک  چیه  تفریذپ  یم  ار  همانعطق 
ام رگا  : » تفگ عوـضوم  نیا  حیـضوت  رد  يو   (4) .درک » دـیدهت  ار  ام  یلم  عفانم  ریخأت ، نیا  : » تفگ درک و  داقتنا  هماـنعطق  شریذـپ 
يو  (5) .میریگب » اه  یقارع  زا  یبوخ  تازایتما  یـشخب ، ره  نداد  سپ  تباب  میتسناوت  یم  میتفریذـپ  یم  رتدوز  هام  دـنچ  ار  هماـنعطق 

ار گنج  يداصتقا  تیعضو  تفگ  یم  یسایس  هورگ  کی  : » دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  اه  هاگدید  توافت  هب  ریخأت  تلع  هرابرد ي 
دنتفگ يا  هدع  تشذـگ  هک  تقو  دـنچ  یلو  .تشاد  ار  دادـغب  ات  يورـشیپ  ياعدا  يرگید  هورگ  دـنک و  یم  نیمأت  لاس  تسیب  يارب 

 . (6) .میتسه » یمتا  بمب  دنمزاین  يزوریپ  يارب  درک  اعدا  يرگید  تسا و  هتسکشرو  يداصتقا  رظن  زا  گنج 

بیوصت نامز  رد  ار  همانعطق ي 598  شریذپ  ناریا  : » دسیون یم  دوخ  هلاقم ي  رد  هدنـسیون ، هاگـشناد و  داتـسا  يردص ، دـمحا  - 9
دربراک اـب  ار  ههبج  مدـقم  طوطخ  قارع  یگنج  نیـشام  هکنآ  زا  سپ  لاـس 1988م ، توا  رد  اـهنت  درک و  در  هیئوژ 1987 م  رد  نآ 

ار ناریا  هک  درک  دیدهت  تسکش و  مه  رد  ییایمیش  ياه  حالس  دیدش 

55 ص :

ص 21 و 22. نامه ، . 146 - 1
.ناریا یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  اب  هبحاصم  ، 1367  / 5  / 23 ناهیک ، همانزور  . 147 - 2

.نامه . 148 - 3
.1380  / 6  / 14 باختنا ، همانزور  زا  لقن  هب  ص 4 ، ، 1382  / 7  / 15 قرش ، همانزور  . 149 - 4

.نامه . 150 - 5
.نامه . 151 - 6
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دقتعم يو  .دنک (1)  یم  رکذ  یـسایس » جـلف  ياه  هناشن   » ار نآ  تلع  يو  .تفریذـپ » ار  نآ  دروآ ، دـهاوخ  رد  دوخ  لاغـشا  هب  ون  زا 
هک تسا  ناهج  تایعقاو  رییغت  يارب  ریذپان  فاطعنا  کیتنامر و  یتسیلآ ، هدیا  رکفت  لصاح  راتفر ، يریگ و  میمصت  هنوگ  نیا  تسا ،

 . .دوش (2) یم  رجنم  ییاه  شنکاو  جیاتن و  نینچ  هب  دیسر ، تسب  نب  هب  یتقو 

رد هک  یناسک  ای  یجراخ و  ياه  هاگدید  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  نایم  نیا  رد  هچنآ  اه ، لیلحت  عضاوم و  مقس  تحص و  زا  غراف 
يرت قیمع  یلیلحت  يرظن و  ماجـسنا  ثحاـبم ، هئارا ي  رد  یلخاد  نارگلیلحت  هاگدـید  اـب  هسیاـقم  رد  دـنراد  روضح  ناریا  زا  جراـخ 

هیرظن نییبت و  هب  هنیمز ، نیا  رد  هکنآ  لاح  .دوش  یم  ناـیب  یـسایس  لـیلحت  و  يریگ » عضوم   » اـب رتشیب  یلخاد  ياـه  هاگدـید  .دـنراد 
.دراد دوجو  يرتشیب  زاین  يزادرپ 

56 ص :

: یسایس جلف  مئالع  ، » ص 29 ، 1382  / 2  / 15 هرامـش 1947 ، ایند ، ياه  هناسر  نتلوب  یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  . 152 - 1
.ناکلم يدهم  مجرتم  (، 1382  / 2  / 8  ) لیروآ 2003  28 راتسا ، یلید  يردص ، دمحا  ناریا ،» هیضق 

.نامه . 153 - 2
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گنج مامتا  رد  یماکان 

ناریا يزوریپ  زا  ینارگن 

ار دوجوم  ياه  تشادرب  یلاغـشا ، قطانم  يزاسدازآ  هلحرم ي  رد  ناریا  ياه  يزوریپ  الباقتم  قارع و  یماظن  ياـه  تسکـش  موادـت 
رییغت کیژتارتسا (1)  عضاوم  هنایمرواخ و  سراف و  جیلخ  هقطنم ي  رد  یماظن  هنزاوم ي  ياهزادنا  مشچ  گنج و  تیعضو  هب  تبسن 

تردـق شیازفا  اب  تسا و  هداهن  فعـض  هب  ور  قارع  یماـظن  ناوت  هک  دوب  هدـش  داـجیا  يا  هدرتسگ  وحن  هب  روصت  نیا  اجیردـت  .داد 
هقطنم رد  یتاـبث  یب  هجیتـن  رد  دوـش و  یم  رجنم  ناریا  يزوریپ  قارع و  تسکـش  هب  قارع  كاـخ  رد  گـنج  همادا ي  ناریا ، یماـظن 
هلباـقم تسایـس  تفاـی و  ترورـض  ناریا  يزوریپ  قارع و  تسکـش  زا  يریگولج  تاـظحالم ، نیمه  هیاـپ ي  رب  .دـبای  یم  شرتـسگ 
تاماقم مامت  هکنانچ  تفرگ ؛ لکش  گنج  همادا ي  زا  يریگولج  ناریا و  یماظن  تردق  راهم  يارب  قارع  زا  تیامح  رد  ییا  هنایوج 
یمادـقا چـیه  گنج  هب  نداد  نایاپ  ناریا و  ياه  هتـساوخ  نیمأـت  يارب  لاـح ، نیع  رد  .دـندرک (2)  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ییاـکیرما 
یتاغیلبت ناریا و  يرترب  گنج و  هرابرد ي  ار  گرزب  ياه  تردـق  تسایـس  تیهام  يا  هزادـنا  ات  عوضوم  نیا  .تفرگ  یمن  تروص 

.دنک یم  نایب  تفرگ  یم  تروص  هک 

قارع كاخ  رد  گنج  نداد  همادا  عوضوم  رب  زکرمت  هقطنم  يارب  ناریا  رطخ  میـسرت  يا و  هناسر  تاغیلبت  رد  یلـصا  لماوع  زا  یکی 
، بوچراچ نیمه  رد  .دوب 

57 ص :

.تسپ نتگنشاو  سباد ، لکیام  ، 1381  / 10  / 11 انسیا ،)  ) نایوجشناد يرازگربخ  . 154 - 1
دنتـشاد مالعا  ییاکیرما  ياه  ماقم  مامت  دـیوگ : یم  اکیرما  پاـچ  زمیاـت  كرویوین  هماـنزور ي  زا  لـقن  هب  اـکیرما  ویدار  . 155 - 2

سامت اه و  مادـقا  قیرط  زا  زورید  لوط  مامت  رد  ریازجلا  ناتـسکاپ ، يدوعـس ، ناتـسبرع  هلمج  زا  ناهج  ياـهروشک  رگید  اـکیرما و 
هظحل شرازگ  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ   ) .دننک يریگولج  قارع  كاخ  هب  ناریا  شترا  مجاهت  زا  دندیشوک  کیتاملپید  ياه 

.دنداتفا ساره  هب  ناریا  يزوریپ  زا  ییاکیرما  ناراذگ  تسایـس  دیوگ : یم  زین  لیب  زمیج  1361 ص 62 )  / 4  / 23 ش 4 ، هظحل ،» هب 
(. ص 488 راهب 1371 ، بآرهش ، تاراشتنا  یمالغ ، شوهم  همجرت ي  مود ، دلج  ریش  باقع و  )
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.دـنتفرگ یم  زایتما  ناتـسبرع  تیوک و  گرزب ، ياـه  تردـق  زا  دـندرک و  یم  دـیکأت  قارع  هیزجت  يارب  نایعیـش  رطخ  رب  اـه  یقارع 
نایعیـش (1) دوجو  فدـه  نیا  باـختنا  تلع  .تسا  قارع  روشک  ناریا  لوا  فدـه  هک  دوب  رظن  نیا  رب  تسپ  نتگنـشاو  هماـنزور ي 

فالخرب زمیات  كرویوین  .دنشاب  نارگن  دیاب  سراف  جیلخ  راک  هظفاحم  ياهروشک  قارع  زا  سپ  هک  دیکأت  نیا  اب  .دش (2)  یم  رکذ 
تازاـجم هدوب و  دودـحم  ناریا  هیلوا  فادـها  : » تشون یلیلحت  رد  درک ، یم  رکذ  یبلط  هعـسوت  ار  ناریا  فدـه  هک  تسپ  نتگنـشاو 

هب ینیمخ  ماما  : » دوب دـقتعم  زین  نانبل ، پاچ  راهنلا ، هماـنزور ي   (3) .دریگ » یم  رب  رد  ار  مادـص  میژر  یلاـمتحا  ینوگنرـس  قارع و 
گنج هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  ناریا  بولطم  طورش  لامعا  ندنل  ویدار  رـسفم   (4) .تسا » هدز  تسد  لماک  ینعم  هب  سدـقم  يداهج 

شیوشت سراف و  جیلخ  هقطنم ي  رد  یبرع  ياهروشک  رثکا  ینارگن  ثعاب  عوضوم  نیمه  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  رکذ  ناریا  فدـه 
 . (5) .تسا » هدش  هنایمرواخ  تابث  هرابرد ي  اکیرما  ناربهر  رطاخ 

تـالمح موادـت  رظنم  کـی  زا  .تسا  هدـش  هجوت  نادـب  هک  تسا  یعوضوم  ود  قارع  هب  هلمح  ياهدـمایپ  ناریا و  فادـها  عقاو ، رد 
بجوـم رگید ، يوـس  زا  دوـش و  یم  رکذ  قارع  لـخاد  رد  جرم  جره و  داـجیا  لـماع  مادـص  میژر  هـب  یپرد  یپ  ياـهراشف  ناریا و 

 . دش (6) دهاوخ  تسا ، برغ  زاین  دروم  نآ  تفن  هک  يا  هقطنم  رد  یتابث  یب  یبهذم و  يرگ  يرشق  شرتسگ 

58 ص :

هک داد  ناـشن  گـنج  هبرجت ي  یلو  دوـب  قارع  لـخاد  رد  ناریا  هدـنرب ي  گرب  قارع  نایعیـش  دوـجو  هک  یلاـح  نیع  رد  . 156 - 1
دلاخ هدازهاش  هکنانچ  یلو  دـندوب  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  زین  اه  یقارع  .درادـن  دوجو  عوضوم  نیا  زا  يرادرب  هرهب  يارب  مزال  تیلباـق 

ار قارع  بونج  رد  دوخ  نایماح  ناریا  تسا  نکمم  هک  دوب  نیا  مادص  ینارگن  نیرت  گرزب  گنج  لالخ  رد  دیوگ : یم  ناطلـس  نب 
يوجگنج  )» .دورب هرـصب  هب  هک  دـنک  توعد  ناریا  زا  یلاـقتنا  تلود  سپـس  دـنک و  بیغرت  هرـصب  رد  یلاـقتنا  تلود  لیکـشت  يارب 

 / 5  / 17 قارع ش283 ، ياـهربخ  نتلوب  قارع ، یلم  يرازگربـخ  زا  لـقن  هب  ، 1374  / 5  / 14 ا.ج.خ ، لاـس 1374 ، دادرم  ارحص ،»
تلم هب  دنداد  یم  لیکشت  ار  قارع  شترا  هندب ي  تیرثکا  هک  قارع  نایعیش  بلغا  وتیزوپسا  هتـشون  هب  هک  یلاح  رد  1374 ص 13 )

هماـن ي يرـصیق ، هللارون  همجرت  هلاـس ،» هد  زادـنا  مشچ  ناریا -  بـالقنا  )» .دـندنام راداـفو  ناریا  رد  ناـشناشیک  مه  لـباقم  رد  دوخ 
راتفر رد  قارع  یتینما  متـسیس  راشف  هتبلا  ص 71 ) ناتـسبات 1378 ، راهب و  و 13 ، ش 12  یگنهرف ، تاقیقحت  همانلـصف ي  شهوژپ ،

.دندرک یمن  گنج  هب  مادقا  ناریا  ربارب  رد  هنادازآ  یباختنا  ساسا  رب  اذل  تشاد و  ریثأت  نایعیش 
ص 32. ، 1361  / 4  / 23 هرامش 4 ، ناضمر ،» تایلمع  هظحل  هب  هظحل  شرازگ  همان  هژیو  ، » یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 157 - 2

ص 42. ، 1361  / 4  / 25 هرامش 5 ، نامه ، . 158 - 3
، گنج تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  زرم  زا  روبع  باـتک 20 : قارع ، ناریا و  گـنج  رامـش  زور  ناـگداز ، هللا  فطل  یلع  . 159 - 4

.1361  / 4 زور 30 /  شرازگ  ص 344 ، ، 1381
ص 58. ذخأم 2 ، . 160 - 5

ص 61. ، 1361  / 4  / 24 هرامش 5 ، ذخأم 2 ، . 161 - 6
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ره هچرگ  دنتـسه ، قارع  هب  ناریا  هتـشذگ ي  هتفه ي  هلمح ي  فلاخم  تردـقربا  ود  ره  ارهاظ  : » لاـنروژ تیرتسا  لاو  هتـشون ي  هب 
نیـسح مادص  رب  یمالـسا  یبالقنا  ناریا  کی  يزوریپ  لامتحا  زا  اه  نآ  ود  ره  یلو  دنراد ، راک  نیا  يارب  يا  هناگادج  لیالد  مادـک 
اکیرما هرگنک ي  ناربهر  اب  رادـید  رد  اـکیرما ، تقو  روهمج  سیئر  ناـگیر ،  (1) .دنراد » تشحو  يو  ینوگنرـس  یثعب و  لایـسوس 

زین اکیرما  تقو  عافد  ریزو  رگربنیاو  رپساـک   (2) .دزادـنیب » رطخ  هب  ار  هقطنم  مامت  دـناوت  یم  قارع  هب  ناریا  ياهورین  مجاهت  : » تفگ
حیرـصت اکیرما ، يدوهی  روتانـس  رتاو ، دلگ   (3) .دنتـسه » لیئارـسا  هیلع  يدـج  يدـیدهت  اـه  یناریا  هک  منک  یم  روصت  نم  : » تفگ

تـسا دـهعتم  اکیرما  .تفرگ  دـهاوخ  رب  رد  ار  هقطنم  یبرع  ياهروشک  رگید  هدـنیآ  رد  تسا  قارع  هجوتم  کنیا  هک  يرطخ  : » درک
 . (4) .دنک » تیامح  لیئارسا  هژیوب  هقطنم  رد  دوخ  ناتسود  زا  ناریا ، دیدهت  هنوگ  ره  لباقم  رد 

نآ ياهدمایپ  ناریا و  يزوریپ  زا  ییاکیرما  تاماقم  زا  لقن  هب  زین  تسپ  نتگنشاو  زمیات و  كرویوین  دننام  ییاکیرما  ربتعم  تایرـشن 
زمیات كرویوین  تشون (5) و  مادـص  طوقـس  هقطنم و  رد  یمالـسا  ییارگداینب  شرتسگ  زا  تسپ  نتگنـشاو  .دـندرک  ینارگن  راهظا 

نایز ییاکیرما  تاـماقم  رظن  زا  یتاـیعقاو  نینچ  ققحت  .داد (6)  رادـشه  قارع  رد  ناریا  هیبش  ارگداینب  یتموکح  رارقتـسا  هراـبرد ي 
چیه رد  ار  اکیرما  تدـش  نیا  هب  يرطخ  نونکات  تاماقم  نیا  رظن  هب  .تشاد  دـهاوخ  لابند  هب  اکیرما  يارب  ار  يروصت  لباقریغ  ياه 

 . تسا (7) هدرکن  دیدهت  اج 

تفایرد يارب  يدـج  راـشف  مرها  ندروآ  تسد  هب  ناریا  یلـصا  فدـه  ـالامتحا  هک  دوب  نیا  ناریا  يژتارتسا  زا  اـه  ییاـکیرما  روصت 
راکـشآ يا  هزادـنا  ات  اه  ییاکیرما  يارب  ناریا  يژتارتسا  دـهد  یم  ناشن  یتشادرب  نینچ  .تسا (8)  قارع  زا  يدرایلیم  دـص  تمارغ 

.دوب هقطنم  ياهروشک  نداد  رارق  ریثأت  تحت  ناریا و  هب  راشف  شیازفا  يارب  یتاغیلبت  اه  نآ  ینارگن  راهظا  زا  یشخب  دوب و  هدش 

مالعا هدرتسگ  تاغیلبت  يریگ و  عضوم  نمـض  اذـل   (9) دنتـسناد ، یم  ریذـپان  بانتجا  ار  ناریا  هلمح ي  اـه  ییاـکیرما  هکنیا  هب  رظن 
ساسا رب  .دننک (10)  فرصنم  قارع  كاخ  هب  هلمح  زا  ار  ناریا  ات  درب  دنهاوخ  راک  هب  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  دندرک 

59 ص :

.1361  / 4 زور 28 /  شرازگ  ص 323 ، ذخأم 4 ، . 162 - 1

.1361  / 4 زور 23 /  شرازگ  ص 253 ، ذخأم 4 ، . 163 - 2
.1361  / 5 زور 6 /  شرازگ  ص 409 و 410 ، ذخأم 4 ، . 164 - 3

.1361  / 4 زور 27 /  شرازگ  ص 308 ، ذخأم 4 ، . 165 - 4
.1361  / 4 زور 25 /  شرازگ  ص 286 و 287 ، ذخأم 4 ، . 166 - 5

ص 5. ، 1361  / 5  / 15 هرامش 27 ، ذخأم 2 ، . 167 - 6
ص 35. ، 1361  / 4  / 24 هرامش 5 ، ، 2 ذخأم . 168 - 7

.اکیرما پاچ  تسپ  نتگنشاو  همانزور  زا  لقن  هب  ، 1361  / 4 زور 22 /  شرازگ  ص 235 و 236 ، ذخأم 4 ، . 169 - 8
ص 26. هرامش 4 ، ذخأم 2 ، . 170 - 9

ص 16. ، 1361  / 4  / 22 هرامش 3 ، ذخأم 2 ، . 171 - 10
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هتیمک ي سیئر  .دننک (1)  رازگرب  كرتشم  رونام  هقطنم  ياهروشک  اب  دنتـسه  هدامآ  دـندرک  مالعا  اه  ییاکیرما  تاظحالم ، نیمه 
هزوح ي ياهروشک  قیرط  زا  ار  قارع  زاین  دروم  ياه  حالـس  اکیرما  درک  داهنـشیپ  زین  اـکیرما  ناگدـنیامن  سلجم  یجراـخ  طـباور 
هب دـیاب  اـما  دـنک  یمن  لـمع  امیقتـسم  اـکیرما  : » تـفگ انـس  سلجم  رد  اـکیرما  تـقو  هجراـخ  ریزو  .دـنک (2)  نیمأت  سراف  جـیلخ 

 . (3) .دهدب » ییاه  نانیمطا  هقطنم  رد  دوخ  تسود  ياهروشک 

يریگرد رطخ  لامتحا و  قارع  كاخ  هب  ناریا  شترا  هلمح ي  : » درک مالعا  ار  اکیرما  تلود  یمـسر  رظن  يراتفگ  یط  اکیرما  ویدار 
يارب تقیقح  رد  هقطنم و  ياهروشک  رگید  يارب  هنایمرواخ  روشک  ود  نیب  گنج  .تسا  هداد  شرتسگ  ار  هقطنم  رـساترس  رد  یماظن 
ییاه لح  هار  زا  یکی  گنج  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  کیتاملپید  ياه  ششوک   (4) .تسا » هدروآ  راب  هب  یجیاتن  راثآ و  ناهج 
دیکأت اکیرما  یفرط  یب  ناریا و  کیژتارتسا  تیمها  رب  زین  سکیپسا ، يرال  اـکیرما ، تلود  يوگنخـس  .دش (5)  دیکأت  نادب  هک  دوب 

فرـصنم يراـکزواجت  زا  ار ) ناریا   ) اـهروشک ذوفن  زا  هدافتـسا  اـب  دـیاب  اـکیرما  : » تشون رما  نیا  هب  هجوت  اـب  تسپ  نتگنـشاو  .درک 
« .دـناوخ ارف  هرکاذـم  زیم  ياپ  هب  ار  قارع ) ناریا و   ) اه نآ  ناشیاه  فالتخا  يارب  تایلمع  هنماد ي  ندرک  دودـحم  نمـض  هتخاـس و 

تاـیلمع يارجا  زا  اـت  دروآ  راـشف  ناریا  هب  لـیلد ، نـیمه  هـب  .دوـب (7)  گـنج  هـب  نداد  همتاـخ  رد  برغ  عفاـنم  اـکیرما  رظن  زا   (6)
.دنک راهم  ار  نآ  ياهدمایپ  يریگولج و 

دشر زا  هسنارف ، تقو  هجراخ  ریزو  نوسـش ، دولک  .دندرک  مالعا  ار  دوخ  ینارگن  زین  ییاپورا  ياهروشک  زا  یخرب  اکیرمآ  رب  هوالع 
« .دنز مه  رب  ار  هنایمرواخ  رد  تردق  هنزاوم ي  دناوت  یم  ناریا  يزوریپ  :» دوزفا درک و  ینارگن  زاربا  قارع  اب  گنج  رد  ناریا  تردـق 
تسا و برع  تلم  هقطنم و  ررـض  هب  ناریا  یلامتحا  يزوریپ  : » تفگ میات  ییاـکیرما  هلجم ي  اـب  يا  هبحاـصم  رد  زین  ندرا  هاـش   (8)

 . (9) .دزادنا » یم  رطخ  هب  تسه ، زین  ندرا  تلم  هدنیآ ي  هک  ار ، قارع  هدنیآ ي 

.تشاد زکرمت  نآ  ياهدـمایپ  ناریا و  یلامتحا  يزوریپ  رب  دوب و  رثأتم  اه  ییاکیرما  عضاوم  تسایـس و  زا  يربخ  ياه  هناسر  لـیلحت 
رد یلام  زمیات  همانزور ي 

60 ص :

ص 11. ، 1361  / 4  / 26 هرامش 7 ، ذخأم 2 ، . 172 - 1
.1361  / 4 زور 25 /  شرازگ  ص 278 ، ذخأم 4 ، . 173 - 2

ص 58. ، 1361  / 4  / 24 اکیرما ، ویدار  ، 5، هرامش ذخأم 2 ، . 174 - 3

ص 89. ، 1361  / 4  / 24 اکیرما ، ویدار  هرامش 5 ، ذخأم 2 ، . 175 - 4
ص 90. ، 1361  / 4  / 24 اکیرما ، ویدار  ، 5 هرامش ذخأم 2 ، . 176 - 5

ذخأم 2. . 177 - 6
ص 42. ، 1361  / 4  / 24 زمیات ، كرویوین  هرامش 5 ، ذخأم 2 ، . 178 - 7

.1361  / 4 زور 28 /  شرازگ  ص 321 ، ذخأم 4 ، . 179 - 8
ص 36. ، 1361  / 4  / 29 هرامش 10 ، ، 2 ذخأم . 180 - 9
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يدنمتردق يورین  هچ  هب  ناریا  یبالقنا  میژر  هک  دهد  یم  ناشن  قارع  هب  هلمح  يارب  ناریا  دیدهت  هکنیا  هب  هراشا  اب  دوخ  هلاقمرس ي 
ینیمخ ماما ] ] تموکح یلخاد ، هناریذپان  یتشآ  ياهدروخرب  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  شیپ  لاس  ود  : » دنک یم  هفاضا  تسا  هدش  لیدبت 

عفانم اب  تسا و  بلاغ  يورین  سراف  جیلخ  هقطنم ي  رد  ناریا  نونکا  اما  تسا  هداد  رارق  يداصتقا  یماظن و  طوقـس  هناتـسآ ي  رد  ار 
زارد ینامز  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  هنایارگداینب ي  بالقنا  تیلباق  تردـق و  اـه  یبرغ  .دـنک  یم  مرن  هجنپ  تسد و  هقطنم  نیا  رد  برغ 
ریاـس يارب  یلـصا  لکـشم  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراـشا  موـهفم  نیمه  هـب  زین  یـس  یب  یب  وـیدار   (1) .دـندوب » هتفرگ  مک  تـسد 
مامت مغر  یلع  ناریا  .دـندوب  هتفرگ  مک  تسد  ار  یمالـسا  بالقنا  تردـق  گنج ، نیا  زا  شیپ  اـت  هک  تسا  نیا  ناـهج  ياـهروشک 

« .تسا هنایمرواخ  رد  دوخ  تردق  ددجم  تیبثت  فرـش  رد  تیلقا  ياه  هورگ  تفلاخم  يداصتقا و  فعـض  زا  معا  یلخاد  تالکـشم 
 . (2)

همادا ي ناریا و  لخاد  رد  یتینما  یعامتجا و  یـسایس -  داعبا  رد  یـساسا  تالوحت  رییغت و  هدـننک ي  نایب  ناریا  ياه  يزوریپ  دـنور 
ار کیژتارتسا  لداعت   » رتاورزبآ لوون  هتـشون ي  هب  یلامتحا  ثداوح  هب  هجوت  اب  تالوحت  نیا  همادا ي  .دوب  گـنج  هنحـص ي  هب  نآ 

تسپ نتگنشاو  .تسا (3)  ناریا » کـیژتارتسا  تـالمح   » لوا ماـگ  قارع  كاـخ  رد  ناریا  يورـشیپ  دز و  دـهاوخ  مه  رب  هقطنم » رد 
نایعیش کیرحت  برع و  ریغ  ناملـسم  ناهج  برع و  ناهج  نایم  زرم  نتفر  نایم  زا  يانعم  هب  ار  مادص  ینوگنرـس  رد  ناریا  تیقفوم 
نیبور يراـب  .دـناوخ (4)  رـصم ، ات  هیکرت  زا  هنارتیدـم  يایرد  يرواخ  ياـهروشک  اـت  سراـف  جـیلخ  يرتخاـب  ياـه  هنارک  زا  یطارفا 
يارب رطخ  راهچ  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  : » تشون زمیات  كرویوین  هماـنزور ي  رد  ناریا ، رد  اـه  تردـق  گـنج  باـتک  هدنـسیون ي 

هب اـهروشک  نیا  هب  ناریا  میقتـسم  هلمح ي  رطخ  نیلوا  .درادرب  رد  هـقطنم  راـک  هظفاـحم  رت  کـچوک  ياـهروشک  ریاـس  ناتـسبرع و 
رطخ نیموس  .تسا  اهروشک  ریاس  نویبالقنا  هب  کـمک  شزومآ و  يزادـنارب و  تاـغیلبت  شیازفا  مود ، رطخ  .تسا  تیوک  صوصخ 

هکنیا ماجنارس  تسا و  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  سراف  جیلخ  هیشاح  ياهروشک  نویبالقنا  ماهلا  ناریا ،

61 ص :

ص 59. ذخأم 2 ، . 181 - 1
ص 59. ، 2 ذخأم . 182 - 2

.1361  / 4  / 31 زور شرازگ  ص 351 و 352 ، ذخأم 4 ، . 183 - 3
.1361  / 4 زور 24 /  شرازگ  ص 310 و 311 ، ذخأم 4 ، . 184 - 4
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 . (1) .دنک » هتکید  ار  دوخ  ییاکیرما  دض  تسایس  شناگیاسمه  هب  دناوتب  تسا ، هقطنم  روشک  نیرت  يوق  هک  ناریا ، دور  یم  راظتنا 

ار بارعا  شنکاو  نانبل  هب  لیئارـسا  هلمح ي  اریز  تشاد ؛ رارق  يراوشد  تیعـضو  رد  قارع  هب  ناریا  هلمح ي  هناتـسآ ي  رد  اـکیرما 
.دوش رجنم  هقطنم  رد  یمالـسا  بـالقنا  شرتـسگ  هب  تسناوت  یم  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  تخیگنارب و  اـکیرما  لیئارـسا و  هب  تبـسن 

رد .درک  یم  فقوتم  راهم و  قارع  كاـخ  رد  ار  ناریا  يورـشیپ  اه (2)  نآ  هب  یکیدزن  بارعا و  شنکاو  لرتنک  نمـض  دـیاب  اکیرما 
رب ناریا  يزوریپ   » حیـضوت نیا  اـب  .دوـب  ناریا  راـهم  لـماع  نیرت  مهم  هـقطنم  ياـهروشک  يارب  ناریا  رطخ  ندرک  گرزب  ناـیم ، نـیا 

رظن زا  .دـش  هلباقم  نآ  اب  اذـل  دـش و  یبایزرا  اکیرما  عفانم  نایز  هب  ود  ره  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  هب  نداد  زاـیتما  اـی  قارع »
ار قارع  اب  هرکاذم ي  سب  شتآ  شریذـپ  اب  ای  درک (3)  یم  يراددوخ  يورـشیپ  زا  دش و  یم  فقوتم  زرم  رد  ناریا  دـیاب  ای  اکیرما 

.درک یم  زاغآ 

دش (4) یم  هئارا  مادص  یلامتحا  طوقس  قارع و  هب  ناریا  هلمح ي  ياهدمایپ  فادها و  هرابرد ي  هک  ییاه  لیلحت  ریـسفت و  زا  غراف 
، دـش یم  نایب  دوخ  زا  عافد  رد  قارع  تیقفوم  لامتحا  ناریا و  يارب  گنج  دـیدج  هلحرم ي  ياه  يراوشد  هرابرد  هچنآ  نینچمه  و 
زا رورغم  ناریا  ياهورین  : » دوب دـقتعم  قارع  كاخ  هب  ناریا  مجاهت  تلع  هرابرد ي  نارگلیلحت  زا  یخرب  رظن  ساسا  رب  اـکیرما  ویدار 

تایلمع

62 ص :

.1361  / 4 زور 30 /  شرازگ  ص 343 و 344 ، ذخأم 4 ، . 185 - 1
هک تسا  نیا  نارگن  ادـیدش  ناریا  : » دـسیون یم  ناریا  ینارگن  هرابرد ي  زمیاـت  كرویوین  رد  دوخ  هلاـقم  رد  نیبور  يراـب  . 186 - 2

ياه هنیمز  داجیا  هرابرد ي  سپـس  يو  .دور » داب  رب  اکیرما  یلامتحا  هلخادـم ي  اب  گنج ، شرتسگ  تروص  رد  شا  ینونک  يزوریپ 
بـسک ترورـض  دنـشاب  هتـشاد  يرتشیب  ساره  ناریا  زا  سراف  جیلخ  هزوح ي  ياهروشک  هک  ردـق  ره  :» دـسیون یم  اکیرما  هلخادـم 

 / شرازگ 30 ص 343-344 ، زرم ، زا  روبع  متـسیب ، باتک  گنج ، رامـش  زور  « ) .دننک یم  كرد  رتشیب  ار  اکیرما  بناج  زا  تیامح 
(. 1361  / 4

لیئارسا مجاهت  زا  یشان  تاجنشت  تلع  هب  ینیمخ  ماما ] ] دنک یمن  نامگ  : » دیوگ یم  اکیرما ، تقو  هجراخ  ریزو  رگربنیاو ، . 187 - 3
شرازگ یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  « ) .دـشاب هدرک  بسک  ار  هناـیمرواخ  روشک  ود  ناـیم  يزرم  گـنج  زاـغآ  هزیگنا  ناـنبل ، هب 

(. ص 28 ، 1361  / 4  / 24 ش 5 ، هظحل » هب  هظحل 
مادـص ات  دـش  بجوم  یناهج  يا و  هقطنم  نارگیزاب  يوس  زا  نآ  رواب  ناریا و  يزوریپ  رطخ  هراـبرد ي  يا  هناـسر  ياـضف  . 188 - 4

لـصاح قارع  يرترب  گـنج  ماـمتا  اـب  درک ، ظـفح  نارهت  ياـهراشف  ربارب  رد  ار  قارع  رما  نیمه  دـنک و  بسک  ار  یناـهج  تیاـمح 
.دندوب هدروآ  دوجو  هب  دوخ  هک  دندش  یتیعضو  راتفرگ  اذل  دوب  برغ  يراذگ  هیامرس 
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رد قارع  شترا  روضح  رب  رهشمرخ  ردنب  نتفرگ  سپ  زاب  اب  تلوهس  هب  اتبـسن  تعرـس و  هب  هک  هتـشذگ  هم  هام  نایاپ  رد  دوخ  یماظن 
یعـضو اب  قارع  كاخ  رد  ناریا  نارگلیلحت  رظن  ساـسا  رب   (1) .دـنداتفا » قارع  هب  یماظن  موجه  رکف  هب  دـنداد ، همتاخ  ناریا  كاخ 
بجوم اه  نآ  كرادت  رد  هلئـسم  نیمه  دـگنجب و  نمـشد  كاخ  رد  دـیاب  اریز   (2) دش ؛ دـهاوخ  ور  هبور  توافتم  دـیدج و  الماک 

رد يورـشیپ  يارب  ناریا  هکنیا  نمـض  .دوش (4)  یم  رتراوـشد  زین  ناریا  ياـهورین  لرتـنک  یهدـنامرف و  .دش (3)  دهاوخ  یتالکـشم 
 . .دراد (5) زاین  یهرز  يورین  هب  قارع  كاخ  لخاد 

، لیلد نیمه  هب  .دوب  هنانیب  شوخ  يرادـقم  قارع  كاخ  رد  گنج  همادا ي  عاضوا و  رییغت  لیلد  هب  یقارع  ياهورین  تمواقم  یبایزرا 
یلیلحت رد  زین  زمیاـت  كرویوین  .دـنک (6)  لـمع  رت  خـسار  رت و  نشخ  دوـخ  نیمزرـس  زا  عاـفد  رد  قارع  شترا  دـش  یم  ینیب  شیپ 
يدیدج تاحیلست  رگا  هکنیا  هژیو  هب   (7) .دیگنج » دنهاوخ  رت  تخس  دوخ  كاخ  رد  اه  یقارع  دیدج ، طیارش  رد  الامتحا  : » تشون

 . .تفای (8) دهاوخ  شیازفا  عافد  يارب  قارع  ییاناوت  دشاب ، يرادرب  هرهب  هدامآ  دنا  هداد  لیوحت  قارع  هب  اه  يوسنارف  هک  ار 

ياه فعـض  زا  يا  هراـپ  قارع  كاـخ  رد  گـنج  همادا ي  تروص  رد  هک  دـندرک  یم  ینیب  شیپ  نینچ  نارگلیلحت  ساـسا  نیمه  رب 
ربارب رد  قارع  یماـظن  ياوـق  یـشاپورف  روـصت  دوش (9) و  راکـشآ  تسا  نکمم  هتـشگن  ناـیع  نونک  اـت  هک  ناریا  یماـظن  ياـهورین 
شیپ ار  قارع  كاخ  هب  ناریا  هلمح ي  هجیتن ي  ناوت  یمن  اذـل  تسا و   (10) ییا » هنالوجع  سردوز و  يریگ  هجیتن   » ناریا تـالمح 

 . درک (11) ینیب 

دوب رظن  نیا  رب  یمـشاه  ياقآ  تفرگ  تروص  نآ  زا  سپ  ناضمر و  تایلمع  زا  لبق  هچنآ  هب  هجوت  اب  يا  هناـسر  تاـغیلبت  هراـبرد ي 
هقطنم رد  دـیدج  ییا  هدـیدپ  یماظن و  یتردـق  ار  یمالـسا  يروهمج  هکنیا  لوا  دـنک ؛ یم  بیقعت  ار  ریـسم  ود  يربخ  طخ  نیا   » هک

نآ راـهظا  زا  نونکاـت  هک  تسا  ناریا  یماـظن  تردـق  هب  فارتـعا  نآ  تـسا و  تـیعقاو  هلئـسم  نـیا  زا  یتمـسق  هـک  دـنک  یم  یفرعم 
هولج كانرطخ  يروشک  ار  ناریا  دننک و  لامعا  ات  دنشوک  یم  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  یتنطیش  مود  تمـسق  دندرک و  یم  يراددوخ 

 . (12) .دنهد »

63 ص :

.اکیرما ویدار  ص 64 ، ذخأم 2 ، . 189 - 1
.اکیرما ویدار  ص 64 ، ، 2 ذخأم . 190 - 2

.1361  / 4 زور 24 /  شرازگ  ص 267 ، ذخأم 4 ، . 191 - 3
.اکیرما ویدار  ص 64 ، ذخأم 2 ، . 192 - 4

ص 65. ذخأم 2 ، . 193 - 5
.اکیرما ویدار  ص 64 ، ذخأم 2 ، . 194 - 6

.1361  / 4 زور 24 /  شرازگ  ص 267 ، ذخأم 4 ، . 195 - 7
ص 39. ، 1361  / 4  / 24 زمیات ، كرویوین  هرامش 5 ، ذخأم 2 ، . 196 - 8

.اکیرما ویدار  ص 64 ، ، 2 ذخأم ، . 197 - 9
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ناریا يژتارتسا 

هراشا

هلمح ي هژیو  هب  دوـب  یطیحم  تارییغت  زا  ینارگن  گـنج  هب  نداد  همتاـخ  يارب  ناریا (1)  يژتارتسا  رد  یلـصا  ياه  هفلؤم  رـصانع و 
شنکاو کیژتارتسا ، قطاـنم  رد  رارقتـسا  همادا ي  یلاغـشا و  قطاـنم  زا  یـشخب  زا  قارع  كوکـشم  ینیـشن  بقع  ناـنبل ، هب  لیئارـسا 

ناریا رطخ  هرابرد ي  یتاغیلبت  یناور -  ياضف  نآ  زا  رت  مهم  ناریا و  هب  تمارغ  تخادرپ  زواجتم و  نییعت  رد  للم  نامزاس  بساـنمان 
هجیتن نیا  هب  ار  ناریا  دوجوم ، نئارق  دـهاوش و  .اکیرما  عفانم  رب  ناریا  ياه  يزوریپ  ریثأت  هب  اکیرما  هراـشا  هقطنم و  ياـهروشک  يارب 
تیامح رد  مزال  تادیهمت  مامت  هکلب  درادن ، دوجو  ناریا  ياه  هتـساوخ  نیمأت  ساسا  رب  گنج  مامتا  يارب  مزال  هدارا ي  هک  دـناسر 

.تسا هدش  یهدنامزاس  روشک  نیا  ياه  يزوریپ  راهم  ناریا و  هب  راشف  مادص و  زا 

هنیمز نیا  رد  تاـماهبا  یخرب  .دش (2)  هتفرگ  میمـصت  تالوحت  هب  تبـسن  ماما  روضح  رد  دادرخ 1361  موس  رد  راـب  نیتسخن  يارب 
نیا هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  .دوش  ثحب  هنیمز  نیا  رد  اددـجم  لاس  ناـمه  دادرخ  مشـش  خـیرات  رد  مود  هسلج ي  رد  اـت  دـش  ببس 
يارب : » دیوگ یم  ناشیا  .دزاس  یم  نشور  ار  هلئـسم  نیا  داعبا  زا  يا  هراپ  هک ، دهد  یم  یتاحیـضوت  يریگ  میمـصت  هوحن ي  هسلج و 

میوش و قارع  كاخ  دراو  ایآ  مینکب ؟ هچ  هک  دش  ثحب  دوب ، مهم  رایسب  يا  هسلج  میتفر  ماما  تمدخ  گنج  همادا ي  فیلکت  نییعت 
نیا رب  مکاـح  قطنم  هب  عقاو  رد  ماـما و  هیلوا ي  تفلاـخم  لـیالد  رظن و  هب  یمـشاه  ياـقآ   (3) میورب »؟ دـیابن  هکنیا  اـی  میورب  رتولج 
قارع كاخ  دراو  دیابن  ام  هک  دوب  نیا  ناشیا  ییادتبا  رظن  : » دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  ماما  تایرظن  رکفت و  هژیوب  يریگ و  میمـصت 

هک دوب  نیا  مود  .میوش 

64 ص :

ناریا شقن  عوضوم و  نیا  تیهام  هرابرد ي  یطلغ  كرد  هب  رجنم  لاس  شش  تدم  هب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  موادت  . 201 - 1
زا سپ  ناریا  طسوت  گنج  همادا ي   » عوضوم هب  گنج » هب  نداد  همتاـخ  يارب  ناریا  مادـقا  يژتارتسا و   » هک اـنعم  نیدـب  .تسا  هدـش 

میمصت ساسا  رب  مادقا  نیا  تیهام  اوتحم و  تسا  گنج  همادا ي  هدش  عقاو  هچنآ  رهاظ  رد  هچرگ  .تسا  هدش  لیدبت  رهـشمرخ » حتف 
هب ندیـسرن ، رظن  دروم  هجیتن ي  هب  ناـضمر و  تاـیلمع  رد  تسکـش  یلو  .گـنج  همادا  هن  دوب و  گـنج  هب  نداد  همتاـخ  يارب  ناریا 

هجیتـن ي رگا  هک  یتروص  رد  دـش ، رجنم  رهـشمرخ » حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا   » ناوـنع تحت  ناریا  مادـقا  ریـسفت  گـنج و  همادا ي 
.دوش موهفم  نیا  يریگ  لکش  زا  عنام  تسناوت  یم  دش  یم  يزوریپ  ناضمر  تایلمع 

.تسا هدش  شرازگ  گنج ) موادت  للع   ) هعومجم نیا  موس  دلج  رد  الصفم  ثحابم  نیا  . 202 - 2
ص 6. ، 1382  / 2  / 31 تلاسر ، همانزور  . 203 - 3
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نارگن قارع  كاخ  هب  دورو  هب  تبـسن  وس  کی  زا  ماما  حیـضوت  نیا  اب   (1) .دوش » تسـس  فقوتم و  دیابن  يوحن  چـیه  هب  مه  گنج 
نکمم مادـص ، شترا  زا  دـننک  یمن  تیامح  یلیخ  نالا  هک  قارع  مدرم  الوا  دـیوش ، قارع  كاخ  دراو  رگا  :» دـندومرف یم  اریز  دوب ؛

قارع اب  دنراد  هک  یموق  تاساسحا  یبرع و  فطاوع  رطاخ  هب  بارعا  ایناث  دنتسیاب ، امـش  يولج  ناشروشک  رطاخ  هب  هنابـصعتم  تسا 
هکنیا مراهچ  دننک و  هلخادم  هک  دننک  یم  ادیپ  هناهب  برغ  قرش و  يرابکتـسا  ياه  تردق  ایند و  هکنیا  موس  دنوش ، یم  رتادص  مه 

ار اه  یماظن  لالدتـسا  ماما  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  فلاـخم  گـنج  فقوت  اـب  ماـما  رگید ، يوس  زا   (2) .دننیب » یم  بیـسآ  قارع  مدرم 
هک تشادـن  دوجو  یلیلد  دـش  یم  فقوتم  گنج  رگا  هکنیا  نمـض  .تفریذـپ  یماظن  ظاحل  هب  زرم  رد  فقوت  تالکـشم  هراـبرد ي 

: دنک یم  هراشا  یمشاه  ياقآ  هکنانچ  میوشن ، ینالوط  یتارکاذم  یـشیاسرف و  یگنج  ریگرد  اه  لاس  ام  دنکن و  هدافتـسا  ءوس  قارع 
تعجارم دوخ  ياهرهـش  هب  دنتـسناوت  یمن  تشاد و  يدایز  تاماهبا  تیعـضو  نیا  همادا ي  دـندوب و  هراوآ  ناتـسا  جـنپ  رد  ام  مدرم  »

ار تیعـضو  نآ  تسناوت  یمن  ییاروش  يداتـس و  ياه  ثحب  رد  سک  چـیه  داد و  یمن  هزاجا  ار  نآ  یقطنم  لالدتـسا و  چـیه  دـننک 
الـصا ای  هک  یقطانم ] رد  ] میوش قارع  كاخ  دراو  دنداد  هزاجا  ماما  دودحم  روط  هب  هک  دش  نیا  هسلج  نآ  هجیتن ي   (3) .دنک » لوبق 

يژتارتسا هرابرد ي  یمشاه  ياقآ   (4) دنور » یم  دنوش و  یم  يراوتم  بوخ  هک  دشاب ، هتشاد  یئزج  ینانکاس  ای  دشاب  هتشادن  هنکس 
: دیوگ یم  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  ناریا 

نمشد يارب  گنج ، همادا ي  تروص  رد  هک  میریگب  نمشد  زا  ار  ییاج  کی  هک  میدرک  ذاختا  ار  یتسایس  رهـشمرخ  حتف  زا  دعب  ام  »
 . (5) .میریگب » نمشد  زا  یتازایتما  میناوت  یم  دوشب  فقوتم  مه  گنج  رگا  تروص  نیا  رد  دنک  لمحت  دناوتن  دشاب و  هتشاد  تیمها 

: دیوگ یم  يرگید  ياج  رد  نینچمه  ناشیا 

يژتارتسا نیا  .میهد  نت  سب  شتآ  هب  دعب  میریگب و  نمشد  زا  ار  ساسح  يا  هطقن  میهد و  ماجنا  زاس  تشونرس  یتایلمع  میتشاد  انب  »
 . (6) مینک .» هدافتسا  نآ  زا  نامیاه  هتساوخ  هب  ندیسر  يارب  میزاسب و  یمرها  ار  نآ  میتسناوت  یم  هک  دوب  گنج 

65 ص :

.نامه . 204 - 1
.نامه . 205 - 2
.نامه . 206 - 3
.نامه . 207 - 4

رد یمـشاه  ياقآ  یقرواپ ، ، 1380 مراهچ ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  ناـیاپ ، اـت  زاـغآ  ناـیدورد ، دـمحم  . 208 - 5
.1364  / 10  / 14 ءایبنالا ، متاخ  هاگرارق  هسلج 

.ربیخ هصرع  يادهش  هرگنک  رد  یمشاه  ياقآ  ینارنخس  ، 1382  / 10  / 22 تاعالطا ، همانزور  . 209 - 6
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اب .دوب (1)  ناریا  ياه  هتساوخ  نیمأت  يارب  روشک  نیا  نایماح  قارع و  نتخاس  دعاقتم  قارع و  رب  یماظن  راشف  ناریا  یلصا  يژتارتسا 
ام يژتارتسا  : » دهد یم  حیـضوت  هنیمز  نیا  رد  ییاضر  ياقآ  .دش  یم  ققحم  فده  نیا  کیژتارتسا  تیمها و  اب  ییا  هقطنم  فرـصت 

دنک دییأت  ار  ام  يزوریپ  هک  مینک  راداو  ار  نمـشد  ات  میریگب  نمـشد  زا  ییاج  کی  میهدـب و  همادا  نامگنج  هب  هک  دوب  نیا  ناکامک 
اهنت هن  دـنک و  رابتعا  بسک  يزوریپ  کی  اـب  تساوخ  یم  ناریا  عقاو ، رد   (2) .مینکب » مامت  نام  هدارا  لیمحت  قیرط  زا  ار  گـنج  اـت 

یم يرگید  حیـضوت  رد  یمـشاه  ياقآ  دوش (3)  ناریا  هب  ددـجم  زواـجت  زا  عناـم  نآ  اـب  هکلب  دـنک ، نیمـضت  ار  ناریا  رترب  تیعقوم 
ياـج مینک و  دراو  يراـک  هبرـض ي  کـی  هک  تسا  نیا  گـنج  متخ  هار  هک  میدرک  یم  ثحب  روشک  نارـس  لـفحم  رد  اـم  :» دـیوگ
ياـقآ .مینک » ماـمت  ار  گـنج  نیمأـت و  ار  ناـمیاه  هتـساوخ  میریگ ، یم  ورگ  هک  يا  هقطنم  قیرط  زا  میریگب و  ار  قارع  زا  یـساسح 
لخاد رد  هک  هدـش  ادـیپ  تردـق  نیا  میدـید  یتقو  : » دـیوگ یم  يریگ  میمـصت  يارب  رهـشمرخ  رد  يزوریپ  ریثأت  هرابرد ي  یمـشاه 
نیمه رگا  ای  میتفرگ  یم  ار  هرصب  رگا  دینک  ضرف  .دوب  یقطنم  رکفت  نیا  مینزب ، رهـشمرخ  حتف  هب  هیبش  هبرـض  کی  مه  قارع  كاخ 
میدوب اجنآ  رد  میتفریذـپ و  یم  ار  سب  شتآ  رگا  یتح  دـش و  یم  ادـیپ  اه  نآ  يارب  يدـج  لکـشم  میدرک  یم  عطق  ار  هرـصب  هداج 

 . (4) .دنک » يرکف  دوخ  يارب  یتسیاب  دنک و  لمحت  تسناوت  یمن  قارع 

هب ندیشخب  نایاپ  يارب  فلتخم  ياه  هنیزگ  نتفرگ  رظن  رد  اب  اه و  تصرف  تادیدهت و  زا  دیما  میب و  نایم  رد  ناریا  دسر  یم  رظن  هب 
زا يراددوخ  يارب  ماما  تاظحالم  .دش  باختنا  هرصب  قرش  یتایلمع  هقطنم ي  تاظحالم ، نیا  بوچراچ  رد  .تفرگ  میمصت  گنج 

نیا رد  ناریا  يزوریپ  تروص  رد  .دوب (5)  هقطنم  نیا  ياه  هصخشم  زا  کیژتارتسا  تیمها  اب  هارمه  قارع  مدرم  هب  ندناسر  بیـسآ 
روصت هقطنم 

66 ص :

رب يرتشیب  راشف  ردقچ  ره  دندقتعم  ناریا  رد  یناحور  ناربهر  تشون : نارهت  رد  یسایس  عبانم  زا  لقن  هب  یلیلحت  یط  رتیور  . 210 - 1
ناـهاوخ ناریا  تسا : هدـمآ  شرازگ  نیا  رد  .دـنک  راذـگاو  ناریا  هب  يرتشیب  تازاـیتما  هک  دـشدهاوخ  راداو  قارع  دوش  دراو  قارع 

چیه قارع  تلود  .دـنزادرپب  ناریا  هب  رالد  دراـیلیم  دـنا 25  هتفریذـپ  یبرع  ياهروشک  یلو  تسا  یگنج  تمارغ  رـالد  دراـیلیم   150
(. ص 181 یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  یهاگن   ) .تسا هتفرگن  هدهع  هب  تمارغ  تخادرپ  هب  تبسن  ار  يدهعت 

يژتارتسا یسررب  ص 45 ، هرامش 15 ، راهب 1376 ، مشش ، لاس  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  گنج ، خیرات  همانلصف  . 211 - 2
.هاپس دشرا  ناهدنامرف  روضح  اب  گنج  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج 

.1361  / 4  / 21 ییاضر ، نسحم  ص 111 ، هرامش 4 ، راهب 1382 ، گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نیگن ، همانلصف  . 212 - 3
.یمشاه ياقآ  اب  وگو  تفگ  ص 12 ، ، 1382  / 11  / 14 ناهیک ، همانزور  . 213 - 4

هک دیوش  دراو  یطاقن  رد  : » دنتفگ ماما  دش  نایب  لیالد  میدرک و  ثحب  نارس  هسلج ي  رد  یتقو  : » دیوگ یم  یمشاه  ياقآ  . 214 - 5
باختنا هار  تارف  هلجد و  ات  رهـشمرخ  زا  دعب  هقطنم  يدعب  تایلمع  يارب  اه  یماظن  دومنهر ، روتـسد و  نیا  اب  .دـننیبن » بیـسآ  مدرم 

 / 11  / 14 ناهیک ، همانزور ي  « ) .تشاد کیژتارتسا  شزرا  دوب ، يدنمشزرا  ياج  یماظن  ظاحل  زا  دوب و  هنکس  زا  یلاخ  هک  دندرک 
(. ص 12 ، 1382
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.تشاد دهاوخ  یبسانم  تیعقوم  گنج  فقوت  ای  همادا  توافتم  تیعضو  ود  ربارب  رد  ناریا  دش  یم 

یلاغشا قطانم  رد  رارقتسا  ناریا و  هب  مجاهت  زا  سپ  قارع  يژتارتسا  زا  یمـشاه  ياقآ  حیـضوت  هب  انب  ناریا  يژتارتسا  رب  مکاح  قطنم 
قارع هک  يراک  تسرد ، .میروایب  راشف  قارع  رب  مرها  نآ  اب  ات  میریگب  ار  ییاج  دیاب  هک  مدرک  هیجوت  هنوگ  نیا  ار  منهذ  : » دوب رثأتم 

ياه هتـساوخ  ینعی  دوش ؛ همکاحم  زواجتم  دـنهدب و  ار  ام  تاراسخ  مییوگب  میتسناوت  یم  تروص  نآ  رد  .دـنکب  ام  اـب  تساوخ  یم 
 . (1) .میروایب » تسد  هب  میتشاد ، تسرد  رد  هک  یمرها  ییاج و  اب  ار  دوخ 

ناضمر تایلمع  تسکش 

زاغآ بونج  ههبج ي  رد  شترا  هاپس و  ياهورین  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  زور  هاجنپ  1361 و   / 4 خیرات 22 /  رد  ار  ناضمر  تایلمع 
دوجو ینارگن  ناریا  ياه  هتـساوخ  هب  یهجوت  یب  یـشیاسرف و  تلاح  هب  گنج  لیدبت  يارب  اکیرما  ياه  تسایـس  هرابرد.دـندرک ي 

میمـصت رکفت  رب  یلاغـشا  قطاـنم  زا  یـشخب  هیلخت ي  هژیو  هـب  قارع  یماـظن  تامادـقا  هـب  يداـمتعا  یب  اـب  هارمه  رما  نـیا  تـشاد و 
فعـض لـبق و  هلحرم ي  ياـه  يزوریپ  همادا ي  رد  هک  تشاد  دوجو  يراودـیما  نیا  لاـح ، نیع  رد  .دوب  هدـنکفا  هیاـس  ناگدـنریگ 
میلـست ناریا  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  ار  شنایماح  قارع و  یماظن ، یکوش  هباثم ي  هب  ناضمر  تاـیلمع  قارع ، یماـظن  ياوق  هیحور و 

.درک دهاوخ 

ماما دنداد (2)  رارق  باطخ  دروم  ار  قارع  تلم  یمایپ ، لاسرا  اب  هام  ریت  خیرات 23  رد  ینیمخ  ماما  تایلمع ، زاغآ  زا  سپ  زور  کی 
قارع كاخ  هب  دندش  روبجم  مالسا  نمـشد  تالمح  عفد  دوخ و  نهیم  زا  عافد  رد  امـش  دهاجم  ناردارب  : » دندرک دیکأت  مایپ  نیا  رد 

هدیدمتس ي تلم  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب  ات  دنیایب 

67 ص :

.نامه . 215 - 1
تاـیلمع ربارب  رد  قارع  مدرم  شنکاو  هک  دـندرک  هراـشا  عوـضوم  نیا  هـب  يربـخ  ياـه  هناـسر  زا  یخرب  مادـص و  اهدـعب  . 216 - 2

(. ص 363 یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  یهاگن   ) .دوب ناریا  تاراظتنا  تاروصت و  فالخرب  ناضمر ،
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هک هدرک  دراو  فیرش  تلم  نیا  هب  اه  هبرض  نانچنآ  یمالسا ، روشک  رب  شعورـشمریغ  هطلـس ي  لوط  رد  هک  یبزح  رـش  زا  ار  قارع 
توخا تسد  دوخ  یمیمـص  ناردارب  اب  دـیزیخ و  اـپ  هب   » هک دنتـساوخ  قارع  تلم  زا  ماـما   (1) .دنهد » تاجن  تسین ، شرامـش  لباق 

« .دیهد لیکشت  ار  هاوخلد  یمالسا  تموکح  دوخ ، نیمضت  اب  دوخ  دینک و  جراخ  هنحص  زا  ار  رگمتس  تموکح  نیا  دیهد و  یمالسا 
، هدومن تیانع  امش  هب  دنوادخ  هک  ار  یتصرف  .دییایب  دوخ  نمؤم  ناردارب  لابقتسا  هب   » دنتـساوخ هرـصب  رویغ  یلاها  زا  صوصخب  ماما 

قارع شترا  هیحور ي  هک  دینادب  : » دندرک هفاضا  ماما  .دیریگ » تسد  هب  ار  شیوخ  تشونرـس  دینک و  مایق  هنادرم  هدرمـش و  تمینغ 
دوخ یقارع  ناردارب  دیباتشب و  رفک  اب  دربن  يوس  هب  .دراد  دنمورب  ناناوج  امش  هب  جایتحا  زورما  مالـسا  تسا و  هتفر  تسد  زا  یلک  هب 

 . (2) .تسا » رید  ادرف  هک  دینک  کمک  ار  یمالسا  يروهمج  هدنمزر  فک  رب  ناج  ناردارب  دیهد و  تاجن  ار 

، تسخن هجرد ي  رد  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  تایلمع  دنلب (3)  فادها  هب  یمـشاه  ياقآ  ناضمر  تایلمع  فادـها  هرابرد ي 
ياقآ .تسا » رظن  دروم  شتآ ، ریز  زا  اهرهـش  نیا  ندرک  جراخ  رهـشمرخ و  ناداـبآ و  ردـنب  ود  يداـصتقا  مهم و  ياهرهـش  زا  عاـفد 

ههبج ي ندرک  هچراپکی  مراهچ  فده  دوب و  ناریا  موس  مود و  فدـه  زواجتم » هیبنت   » و ناریا » قوقح  نیمأت   » تسا دـقتعم  یمـشاه 
 . .دوب (4) سدق  يدازآ  يارب  لیئارسا  اب  گنج  یقرش 

هدش یحارط  هئطوت ي  تسکـش  فده ، نیلوا  ناشیا  رظن  زا  .دهد  یم  حیـضوت  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  تایلمع  فادـها  ییاضر  ياقآ 
شترا شتآ  ریز  زا  ناریا  كاخ  زا  ییاه  تمـسق  ندرک  جراخ  مود ، فدـه  .تسا  گـنج  ندرک  یـشیاسرف  مادـص و  تاـجن  يارب 

 . .تسا (5) لیئارسا  اب  هزرابم  يارب  يا  همدقم  هک  مادص  فذح  مراهچ  فده  زواجتم و  هیبنت  موس ، فده  .تسا  قارع 

مسیلایرپما ياه  هئطوت  زواجت  عفد  یمالـسا ، بالقنا  یعافد  روما  لیمکت  تایلمع ، فده  زین  هاپـس  شترا و  كرتشم  هیعالطا ي  رد 
 . .تسا (6) هدش  رکذ  روشک  ياهرهش  زا  نمشد  شتآ  ندرک  رود  یمالسا و  نهیم  ياهزرم  زا 

68 ص :

ص 224. دلج 16 ، رون ، هفیحص  . 217 - 1
ص 224 و 225. نامه ، . 218 - 2

ذخأم 52. . 219 - 3
، گنج تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  زرم ، زا  روبع  باتک 20 : قارع ، ناریا و  گـنج  رامـش  زور  ناـگداز ، هللا  فطل  یلع  . 220 - 4

.1361  / 4 زور 27 /  شرازگ  ص 304 ، ، 1381
.1361  / 4 زور 21 /  شرازگ  ص 217 ، نامه ، . 221 - 5

ص 17. ، 1361  / 4  / 23 هرامش 4 ، ناضمر ،» تایلمع  هظحل  هب  هظحل  شرازگ   » همان هژیو  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 222 - 6
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ار عیسو  اتبسن  یفیط  هک  يروط  هب  تسا  هدهاشم  لباق  ناضمر  تایلمع  فادها  میسرت  رد  بالقنا  گنج و  یگتسویپ  مه  هب  تاریثأت 
ياـقآ .دریگ  یمرب  رد  لیئارـسا  اـب  هزراـبم  هـهبج ي  رد  تکراـشم  اـت  ناریا  ياهرهـش  زا  قارع  شترا  هناـخپوت  شتآ  ندرک  رود  زا 

یم ناضمر  تایلمع  فدـه  نازواجتم  هیلع  لماک  يزوریپ  اب  ار  هنادنمتفارـش  حلـص  هب  یبایتسد  زین  تقو ، هجراـخ ي  ریزو  یتیـالو ،
 . .دناد (1)

قطاـنم يزاـسدازآ  زا  لـصاح  یماـظن  یـسایس -  يرترب  یماـظن و  تردـق  رب  یکتم  دوخ  ياـه  هتـساوخ  نیمأـت  يارب  ناریا  هدارا ي 
، ناریا ياه  هتـساوخ  نیمأت  ای  قارع  كاخ  لخاد  هب  ناریا  ياهورین  دورو  زا  يریگولج  يارب  اـکیرما  یناوتاـن  ـالباقتم  دوب و  یلاغـشا 

دناوت یم  ار  تالوحت  دـنور  ناـضمر  تاـیلمع  هجیتن ي  هکنیا  رب  ینبم  دوجوم  تاروصت  .درک   (2) ریذـپان » بانتجا   » ار تایلمع  نیا 
.دوزفا ناضمر  تایلمع  هرابرد  دوجوم  ياه  تیساسح  رب  دهد ، رییغت 

یمـشاه 24 ياقآ  .دوب  ماما  مایپ  هب  تبـسن  قارع  مدرم  شنکاو  مهم  عوضوم  ناضمر  تایلمع  هیلوا ي  جـیاتن  ندـش  راکـشآ  زا  لـبق 
دمآ و رـصع  مه  اقآ  دمحا  :» دسیون یم  اقآ  دمحا  دیـس  اب  هسلج  هرابرد ي  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  ماما ، مایپ  لاسرا  زا  سپ  تعاس 

 . (4) .تشاد » هلگ  هدشن  داجیا  یبسانم  جوم (3)  ماما ، هینایب ي  زا  دعب  هکنیا  زا 

اب قارع  كاخرد  ناریا  یماظن  ياوق  يورشیپ  هک  دش  راکشآ  اجیردت  عوضوم  نیا  تایلمع  زاغآ  زا  سپ  زور  دنچ  ییاضف  نینچ  رد 
یم دوخ  تارطاخ  رد  تایلمع  زاغآ  زا  سپ  زور  راهچ  اهنت  یمـشاه  ياـقآ  .تسا  هدـش  راوشد  گـنج  همادا ي  زا  لـصاح  تارییغت 

: دسیون

تالمح رب  دـنک و  یم  تمواقم  قارع  دنـسرب ، دوخ  فادـها  هب  دنتـسناوتن  ام  ياـهورین  تسا و  مارآ  ههبج  متفرگ ، ساـمت  ههبج  اـب  »
رد يدادعت  .تسا  هدوزفا  دوخ  ییاوه 

69 ص :

.1361  / 4 زور 24 /  شرازگ  ص 268 و 269 ، ذخأم 57 ، . 223 - 1
.1361  / 4 زور 27 /  شرازگ  ص 304 ، ذخأم 57 ، . 224 - 2

.دوب ناریا  هب  قارع  شترا  زواجت  اـب  لوا ، هلحرم ي  .دـنداد  رارق  باـطخ  دروم  ار  قارع  شترا  تلم و  هلحرم ، ود  رد  ماـما  . 225 - 3
هلحرم ي رد  .تشادن  یباتزاب  هک  دندرک  توعد  مادص  یثعب و  میژر  هیلع  مایق  یچیپرس و  هب  ار  روشک  نیا  شترا  قارع و  تلم  ماما 

داجیا ار  یشنکاو  چیه  هک  دننک  مایق  ثعب  میژر  رش  زا  ییاهر  يارب  ناگدنمزر  زا  لابقتسا  اب  ات  دنتـساوخ  قارع  تلم  زا  ماما  زین  مود 
.دندرکن نایب  قارع  شترا  تلم  هب  باطخ  ار  یمایپ  ای  نخس  هنوگ  چیه  گنج  نایاپ  ات  ماما  هجیتن  رد  .درکن 

.1361  / 4 هبنشجنپ 24 /  تارطاخ  نارحب ،» زا  سپ  ، » ص 8 ، 1380  / 3  / 12 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 226 - 4
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نیگنس نیشام  .تسا  دایز  مه  حورجم  میا ، هداد  دیهش  مه  رتشیب  ای  رادقم  نیمه  ایوگ  دنا و  هتفرگ  ریـسا  ام  زا  مه  رفن  دصناپ  دودح 
دنروآ یم  راشف  هک  اه  نآ  يارب  مک  مک  .دهدب  اه  نآ  هب  هار  ترازو  دش  رارق  هک  دنهاوخ  یم  ...و  یـسرپمک  رزودلوب و  ردول ، لثم 

اب شدوخ  كاخ  رد  نمـشد  تسین و  یناسآ  نیا  هب  راک  هک  دوش  یم  نشور  مینک  هرـسکی  ریخأت  یب  تایلمع  اـب  ار  گـنج  راـک  هک 
ناگدـنمزر و هیحور ي  فیعـضت  ثعاب  نوچ  تسین  بسانم  مومع  يارب  لئاسم  هنوگ  نیا  حیـضوت  .دـنک  یم  عاـفد  رتشیب  هزیگنا ي 
« .تسا مک  تایلمع  يورشیپ  هک  تسا  راک  رد  یتسایـس  دننک  یم  رکف  دنا و  هدیـسرن  رواب  نیا  هب  زونه  مه  اه  یلیخ  .دوش  یم  مدرم 

 . (1)

مادـهنا ات  دـیدرگ  ببـس  هلئـسم  نیمه  یتح  دـش و  دراو  قارع  شترا  هب  ناضمر  تایلمع  همادا ي  اب  یهجوت  لـباق  تراـسخ  هچرگ 
.تفاین ققحت  دوش ، عقاو  قارع  كاخ  رد  گنج  همادا ي  اـب  تفر  یم  راـظتنا  هچنآ  یلو  دوش (2)  رکذ  تایلمع  فدـه  قارع  شترا 
تیقفوم دـنچ  ره  : » تفگ تفریذـپ و  ار  تایلمع  رد  یماـکان  اـحیولت  ناـهیک  هماـنزور ي  اـب  وگو  تفگ  رد  تلود  تقو  يوگنخس 
تایعقاو تسین ، تایلمع  نیا  تسکـش  ینعم  هب  نیا  تسا ، رتمک  رهـشمرخ  حـتف  نوچ  رگید  تایلمع  اب  هسیاقم  رد  ناضمر  تاـیلمع 
حیرصت سپس  يو  .دراد » دوجو  نمشد  نیمزرـس  زا  یهاگآان  لیبق  زا  زین  یتالکـشم  تسا و  توافتم  رگید  تایلمع  اب  تایلمع  نیا 

 . (3) .دوب » ام  رظن  دروم  فده  هب  ندیسر  ياتسار  رد  اه  يزوریپ  نیا  نکیل  میا  هدیسرن  دوخ  یلصا  فده  هب  دنچ  ره   » درک

.داد هسلج  لیکشت  اضعا  هیلک ي  روهمج و  سیئر  روضح  اب  ناضمر  تایلمع  هرابرد ي  يریگ  میمصت  روظنم  هب  عافد  یلاع  ياروش 
هب میهاوخ  یم  ام  : » تفگ هسلج  نایاپ  زا  سپ  نآ  يوگنخس  عافد و  یلاع  ياروش  رد  ماما  هدنیامن ي  یمشاه  ياقآ 

70 ص :

.1361  / 4 هبنش 26 /  تارطاخ  نامه ، . 227 - 1
ناضمر تایلمع  هرابرد ي  يداتس  هدنمزر و  ياهورین  عمج  رد  رـصن و  هاگرارق  رد  هاپـس  تقو  هدنامرف ي  ییاضر  نسحم  . 228 - 2

رگا هتبلا  تسا ؛ نیمز  تسا و 30 % ورین  مادهنا  نامکیتکات  ام 70 % منک  ضرع  دیاب  ناردارب  هب  میراد  هک  تایلمع  نیا  رد  دیوگ : یم 
نالا ات  تسا و  ورین  مادهنا  ام  یلصا  فده  تسین ، نیمز  یلـصا  فده  اما  تسا  بوخ  نامیارب  مینامب  میریگب و  مه  ار  نیمز  میناوتب 

دلج قارع ، ناریا و  گنج  رامـش  زور   ) .مینک جراـخ  یلک  هب  هنحـص  زا  ار  قارع  ياهرکشل 9،3 و 5  ادخ ، هب  لکوت  اب  میا  هتـسناوت 
(. 1361  / 5 شرازگ 8 /  ص 435-436 ، ، 20

.1361  / 5 زور 5 /  شرازگ  ص 398 ، ذخأم 57 ، . 229 - 3
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زین قارع  كاخ  دراو  دشاب ، مزال  رگا  میداد  ناشن  هک  روط  نامه   » و داتـسیا » میهاوخن  اهزرم  تشپ  هک  مینامهفب  شنایماح  مادـص و 
« .دنراد مدقت  ام  يارب  یطاقن  هچ  هک  دید  میهاوخ  هدنیآ  رد   » و .دش » ماجنا  هک  میدوب  لئاق  ناتـسزوخ  يارب  یتیولوا  « » .دـش میهاوخ 

ملـسم هچنآ  یلو  درک  نییعت  ناوت  یمن  گنج  ناـیاپ  يارب  یقیقد  خـیرات  : » تفگ گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  ناـمز  دروم  رد  ناـشیا   (1)
 . (2) .دش » دهاوخن  ینالوط  گنج  تسا 

هب قارع ، كاخ  رد  تایلمع  نداد  ماجنا  يارب  ناریا  تاروذـحم  هرابرد ي  ناضمر  تاـیلمع  رد  یماـکان  هب  هجوت  اـب  یمـشاه  ياـقآ 
هقطنم ي باـختنا  اـب  هک  دوب  یماـظن  یـسایس -  يراذـگ  فدـه  عون  ناریا و  يژتارتسا  زا  رثأـتم  عقاو  رد  هک  درک  هراـشا  یعوضوم 

.دش یم  لابند  هرصب  قرش  یتایلمع 

یم نارابمب  ار  مدرم  ینوکسم و  قطانم  قارع  دننامه  رگا  ام  میرادن  ار  قارع  مدرم  هب  ندناسر  بیسآ  دصق  هک  تسا  نیا  ام  لکشم  »
هدرک و زاـب  ار  دوخ  پوت  ياـه  هلول  اـی  میدرک  یم  فرـصت  ار  نیقناـخ  هراـمعلا و  ياهرهـش  میدـش و  یم  هرـصب  دراو  رگا  میدرک ،

یم نایاپ  تعرس  هب  گنج  دش ، یم  هراوآ  رجاهم و  يدایز  رامش  لمحتم  قارع  تلود  میدرک و  یم  ناراب  هلولگ  ار  قارع  ياهرهش 
رتمک هک  یطاقن  رد  مه  نآ  یماـظن  تاـیلمع  اـب  هک  تسا  نیا  رب  اـم  یعـس  دـننیبب ، همدـص  قارع  مدرم  میهاوخ  یمن  اـم  یلو  تفاـی ،

یبالقنا نمؤم و  ياهورین  ناج  زا  میرادن  قح  ام  دراد و  يدـح  مه  طایتحا  شالت و  نیا  اما  میـسرب ، دوخ  فادـها  هب  دـننیبب  بیـسآ 
« .دهد همتاخ  گنج  هب  دوش و  اه  تیعقاو  میلـست  هبنتم و  دریگب و  يدج  ار  ام  راطخا  قارع  هک  میراودـیما  مینک ، هدافتـسا  دایز  دوخ 

 . (3)

هجیتن ي دوب ، تیمها  زئاح  ناریا  تایلمع  يارجا  هک  نازیم  نامه  هب  اریز  دوب ؛ هجوت  لباق  ناضمر  تایلمع  ياهدـمایپ  اـه و  باـتزاب 
توعد یجراخ  ناراگنربخ  زا  دوخ  تیقفوم  زا  نانیمطا  اب  قارع  تلود  .دـشاب  هتـشاد  يا  هدرتسگ  تاریثأت  تسناوت  یم  زین  تایلمع 
یقارع ياهورین  دنیوگ  یم  ییاکیرما  تاماقم  تشون : یشرازگ  یط  زین  زمیات  كرویوین  .دننک (4)  ندید  دربن  ياه  ههبج  زا  ات  درک 

دننک و يریگولج  نایناریا  يورشیپ  زا  دنا  هدش  قفوم  هلمح  دض  کی  اب 

71 ص :

.1361  / 5 زور 14 /  شرازگ  ص 545 و 546 ، ذخأم 57 ، . 230 - 1

.1361  / 5 زور 14 /  شرازگ  ص 546 و 547 ، ذخأم 57 ، . 231 - 2

.1361  / 5 زور 14 /  شرازگ  ص 546 و 547 ، ذخأم 57 ، . 232 - 3
ص 2. ، 1361  / 5  / 3 هرامش 15 ، ذخأم 59 ، . 233 - 4
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ار يزیمآریقحت  ياه  تسکش  اریخا  هک  یقارع  ياهورین  نتگنـشاو  هب  یلاسرا  ياه  شرازگ  ساسا  رب  .دننارب (1)  بقع  هب  ار  اه  نآ 
هیحور ي دـندرک  دـیدزاب  اه  ههبج  زا  هک  ییاـه  تاـملپید  هتفگ ي  هب  یتح  دنگنج (2) و  یم  هتـشذگ  زا  رتهب  دندوب ، هدـش  لمحتم 

مجاهت لباقم  رد  قارع  یعافد  يزوریپ  تسا  دـقتعم  نمزدرک  .تسا (3)  هدش  يوق  ریخا  ياه  تیقفوم  رثا  رب  قارع  حلـسم  ياهورین 
هداـمآ قارع  نایعیـش  دوش و  یم  مزـال  یناـبیتشپ  قارع  لـخاد  رد  مادـص  زا  داد  ناـشن  اریز  تشاد ؛ یمهم  کـیژتارتسا  جـیاتن  ناریا 

لــصاح هـک  مادـص ، راـت  هرهچ ي  ناریا ، تـالمح  ربارب  رد  قارع  ياـهورین  تیقفوـم  رثا  رب  .دـنیامن (4)  ینابیتشپ  ناریا  زا  دنتـسین 
 . .دش (5) رت  فافش  قارع  لخاد  رد  دوب ، نایناریا  زا  يددعتم  ياه  تسکش 

: تشون زمیات  كرویوین  .دوب  هقطنم  ياـهروشک  ینارگن  عفر  ناریا  یماـظن  مجاـهت  راـهم  رد  قارع  تیقفوم  مهم  ياهدـمایپ  زا  یکی 
سیوز نیرام   (6) .تسا » هداد  شهاک  دوب  هتفرگ  رب  رد  ار  برغ  هنایمرواخ و  هک  یتشحو  ناریا  زواجت  اب  هلباـقم  رد  قارع  تردـق  »
یمادام لاح  نیا  اب  دراد ، دوجو  یمالـسا  بالقنا  جاوما  زا  هقطنم  ياهروشک  رد  يدـج  ساره  دـنچ  ره  : » تشون دوخ  هلاـقم ي  رد 

دهاوخ كدنا  شبالقنا  رودص  يارب  ناریا  ییاناوت  دـنهد ، یم  همادا  ناریا  تالمح  لباقم  رد  دوخ  يرادـیاپ  هب  حلـسم  ياهورین  هک 
 . (7) .دوب »

سراف جیلخ  هزوح ي  ياهروشک  رد  دندش  قارع  كاخ  دراو  ناریا  ياهورین  هک  یماگنه  : » تفگ یلیلحت  یط  زین  ندنل  ویدار  رسفم 
رد ناریا  بالقنا  رودص  قارع و  تسکش  راثآ  زا  تدش  هب  اهروشک  نیا  اریز  دوب ؛ هتفرگ  الاب  قارع  تسکـش  ناریا و  يزوریپ  زا  میب 

 . (8) .تسا » هتشاد  يدودحم  تیقفوم  قارع  لخاد  هب  دوخ  تالمح  رد  ناریا  شترا  هک  دیآ  یم  رظن  هب  کنیا  اما  دندوب  ساره 

هتشاد جایتحا  یمئاد  گنج  هب  هیذغت  يارب  تسا  نکمم  ناریا  بالقنا  : » تشون بالقنا  اب  گنج  تبـسن  فیرعت  رد  زین  تسیمونوکا 
نیا هچنانچ  دشاب ، رطاخ  هدوسآ  دـناوت  یم  هک  دـنک  ساسحا  تسا  نکمم  برغ  تسا ، فقوتم  نش  رد  نونکات  ناریا  مجاهت  .دـشاب 

رثکا دتفیب  کطلغ  يور  اددجم  مجاهت 

72 ص :

.اکیرما يادص  ویدار  ص 81 ، ، 1361  / 6  / 24 ، 7 هرامش ذخأم 59 ، . 234 - 1
.سرپدتیانوی ص 14 ، ، 1361  / 6  / 24 ، 7 هرامش ذخأم 59 ، . 235 - 2

.ندنل پاچ  رورزبآ  همان  هتفه  ص 9 ، ، 1361  / 5  / 11 هرامش 23 ، ذخأم 59 ، . 236 - 3
تاـعلاطم و زکرم  قارع ، ناریا و  گـنج  مود ، دـلج  نردـم ، گـنج  زا  ییاـه  سرد  رنگاو ، ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوـتنآ  . 237 - 4

ص 178. هدشن ، رشتنم  اتکی ، نیسح  همجرت  گنج ، تاقیقحت 
.روتینام سنیاس  نیتسیرک  همانزور  ، 1361  / 5 زور 12 /  شرازگ  ص 534 ، ذخأم 57 ، . 238 - 5

ص 3. ، 1361  / 5  / 12 هرامش 24 ، ذخأم 59 ، . 239 - 6
.زمیات كرویوین  ، 1361  / 5 زور 10 /  شرازگ  ص 494 ، ذخأم 57 ، . 240 - 7

.ندنل ویدار  ص 18 ، ، 1361  / 5  / 6 هرامش 18 ، ذخأم 59 ، . 241 - 8
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هحلـسا و هک  دومن  دـنهاوخ  لصاح  ناـنیمطا  داـتفا و  دـنهاوخ  وپاـکت  هب  ناریا  عیرـس  يزوریپ  زا  يریگولج  يارب  یبرع  ياـهروشک 
بقارم نکل  دـنناسر ، يرای  قارع  هب  ندرک  کمک  رد  ار  بارعا  دـیاب  شنادـحتم  اکیرما و  .دوش  هدـناسر  قارع  هب  یکدـی  تاـعطق 

 . .دنزاسن (1) عطاق  ای  راکشآ  دح  زا  شیب  ار  ناش  تسایس  رد  یئزج  تارییغت  نیا  هک  دنشاب 

دننام قارع  كاـخ  رد  يورـشیپ  هک  درک  دراو  اـم  ياـهورین  هب  ار  كوش  نیلوا  یمـشاه  ياـقآ  هتفگ ي  هب  ناـضمر  تاـیلمع  جـیاتن 
ناهدـنامرف اـب  هسلج ي  رد  هاپـس  تقو  هدـنامرف ي  هکناـنچ  .داد  رییغت  ار  دوجوم  تاروـصت  تسین (2) و  ناریا  كاـخ  رد  يورـشیپ 

دنراد یمرب  ار  مادص  دنیآ  یم  ناشدوخ  اهنیا  رگید  میسرب  نامیاهزرم  هب  یتقو  هک  میدرک  یم  رکف  گنج  هرابرد ي  اعقاو  ام  تفگ :
مالعا حیرـص  يرظن  راهظا  یط  زین  ییاکیرما  تاماقم  .تسین (3)  روطنیا  ایاضق  بجع ، میدید  دـعب  اما  دـنهد ، یم  ار  ام  تاراسخ  و 

زین اکیرما  هجراخ  ترازو  ماقم  کی  .تسا (4)  هداد  رییغت  دوخ  عفن  هب  ار  گنج  عاضوا  دوخ  زیمآ  تیقفوم  عافد  اـب  قارع  دـندرک :
يزوریپ هب  درک  یم  رکف  ناریا  زا  قارع  ياـهورین  هیلخت ي  دوخ و  كاـخ  لـخاد  رد  قارع  ياوـق  رب  ناـسآ  يزوریپ  اـب  ناریا  تفگ :

دنتـشادنپ یم  نینچ  یمالـسا  میژر  تاماقم  : » تشون زمیات  كرویوین  .دش (5)  هدنار  بقع  هب  یلو  دیـسر  دـهاوخ  قارع  هیلع  عیرس 
اما دنتـشذگ  قارع  زرم  زا  ناریا  ياهورین  هک  دوب  تشادرب  نیا  اب  هدرک و  لابند  ار  اه  يزوریپ  نیا  دنناوت  یم  زین  قارع  كاخ  رد  هک 

قارع هب  رگید  راب  دنناوتب  ات  دنهد  نامزاس  دـیدجت  دوب  دـنهاوخ  ریزگان  دـنا  هدـش  ینیـشن  بقع  هب  راچان  یناریا  ياهورین  هک  نونکا 
 . (6) .دسر » یم  رظن  هب  دیعب  ینونک  تیعضو  رد  ناریا  شترا  نامزاس  دیدجت  اما  دننک ، هلمح 

رظن نیا  رب  نمزدرک  .دوب  ناضمر  تایلمع  داعبا  زا  یخرب  اب  هسیاقم  لباق  رهـشمرخ  رد  تافلت  ای  ناریا  هب  هلمح ي  رد  قارع  تامادقا 
تافلت ناضمر  تاـیلمع  رد  هک  درک  اـعدا  ناوت  یم  هک  دوب  نیگنـس  يردـق  هب  تاـیلمع  نیا  رد  ناریا  تاـعیاض  تاـفلت و   » هک تسا 

درک روبجم  ار  ناریا  تاعیاض ، تافلت و  نیا  عقاو ، رد  .تسا  هدوب  رهـشمرخ  رد  قارع  تافلت  زا  رتشیب  بتارم  هب  ناریا  یناـسنا  يورین 
ات

73 ص :

ص 21. ، 1361  / 5  / 2 ، 14 هرامش ذخأم 59 ، . 242 - 1
.یمشاه ياقآ  اب  وگو  تفگ  ص 12 ، ، 1382  / 11  / 14 ناهیک ، همانزور  . 243 - 2

.1361  / 5 زور 9 /  شرازگ  ص 443 ، ذخأم 57 ، . 244 - 3
ص 17. ، 1361  / 4  / 31 هرامش 12 ، ذخأم 59 ، . 245 - 4
ص 17. ، 1361  / 4  / 31 هرامش 12 ، ذخأم 59 ، . 246 - 5

.اکیرما ویدار  ص 59 ، ، 1361  / 4  / 30 هرامش 11 ، ذخأم 59 ، . 247 - 6
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هب قارع  هلمح ي  اب  ار  ناضمر  تاـیلمع  راـهنلا  هماـنزور ي   (1) .دزاس » فقوتم  ناتـسبات  لوط  رد  ار  تدوخ  گرزب  ياـه  تاـیلمع 
قارع شترا  زا  ناریا  ناتسزوخ  بارعا  هن  دندرک ، یم  هابتـشا  دوخ  تابـساحم  رد  روشک  ود  ره  : » تفرگ هجیتن  درک و  هسیاقم  ناریا 

 . (2) .دندومن » تیامح  ناریا  شترا  زا  فجن  نایعیش  هن  دندرک و  لابقتسا 

.دــش رجنم  ناریا  يربـهر  رداـک  رد  رظن  فـالتخا  داـجیا  رب  ینبم  ياـه  شرازگ  زا  یخرب  راـشتنا  هـب  ناـضمر  تاـیلمع  رد  یماـکان 
دوجو هب  یناریا  تاماقم  نیب  رد  يدایز  يادـص  رـس و  یـسایس  رظن  زا  الامتحا  ناریا  ياهورین  ینیـشن  بقع  تشون  زمیاـت  كرویوین 

 . .درک (3) رتشیب  ناریا  رد  ار  یتیاضران  جوم  تسا و  هدروآ 

درک يدنب  میسقت  وردنت  ور و  هنایم  هب  ار  روشک  لخاد  یسایس  ياه  هورگ  ناملآ ، پاچ  گنوتیاز ، هنیامگلا  رتروفکنارف  همانزور ي 
هک درک  دیکأت  زین  شراک  میارفا   (4) .دنهد » همادا  ار  یتسینیمخ  شرتسگ  دنهد و  همادا  گنج  هب  دـنهاوخ  یم  اهوردـنت  : » تشون و 

همادا فلاخم  اهور  هنایم  تشون : تسا و  هدـش  رجنم  هدـننک  يربهر  تاماقم  نیب  تاثحابم  هلـسلس  کی  هب  ناضمر  تایلمع  تسکش 
دوجو رظن  فالتخا  گنج  ناـبلطواد  یناوخارف  هراـبرد ي  هک  دـش  هراـشا  عوضوم  نیا  هب  نینچمه  .دنتـسه (5)  قارع  هب  مجاهت  ي 

ار قارع  اریز  دنا ؛ هدش  زوریپ  دننک  یم  روصت  یخرب  تسا و  هدرک  زورب  یتوافتم  تایرظن  ناضمر  تایلمع  ریسفت  رد  نینچمه  .دراد 
 . .درادن (6) ار  نآ  همادا ي  ناوت  هک  دنا  هدرک  یشیاسرف  یگنج  زاغآ  هب  راداو 

جیلخ رد  ییاکیرما  نارظان  : » تشون ندـنل ، پاچ  زمیات ، نآ  همادا  گنج و  هب  تبـسن  فلتخم  ياه  هاگدـید  یـسررب  بوچراـچ  رد 
شهاک ادیدش  قارع  هب  اه  نآ  جرخرپ  هدوهیب و  هلمح ي  رثا  رب  ناریا  وردنت  ناربهر  رگید  ینیمخ و  هللا  تیآ  رادتقا  دندقتعم  سراف 

رکیپ رب  یتخس  هبرض ي  العف  هرصب  ههبج ي  رد  یناریا  ياهورین  ریخا  تسکش  ییاکیرمآ  تاماقم  هتفگ ي  هب  یلو   (7) .تسا » هتفای 
هلمح ي رد  دـننک و  ناربج  ار  تسکـش  نیا  دـنناوتن  هدـنیآ  رد  یناریا  ياـهورین  رگا  یلو  درک  دـهاوخن  دراو  ینیمخ  هللا  تیآ  میژر 

رفوتسیرک .داتفا (8)  دـهاوخ  رطخ  هب  روشک  لخاد  رد  ینیمخ  ماما )  ) عضوم دـنوش ، ور  هبور  تسکـش  اب  زاـب  دوخ  يدـعب  یلاـمتحا 
زا لقن  هب  یشرازگ  یط  ندنل ، پاچ  زمیات ، همانزور ي  راگنربخ  ساموت ،

74 ص :

ص 176. ذخأم 72 ، . 248 - 1
.1361  / 5 زور 10 /  شرازگ  ص 493 ، ذخأم 57 ، . 249 - 2

.اکیرما يادص  ویدار  ص 59 ، ، 1361  / 4  / 30 هرامش 11 ، ذخأم 59 ، . 250 - 3
ص 60. ، 1361  / 5  / 8 هرامش 20 ، ذخأم 59 ، . 251 - 4

يرازگربخ همجرت  راهب 1978 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرـشن  یماظن ، لـیلحت  هیزجت و  کـی  قارع  ناریا و  گـنج  شراـک ، میارفا  . 252 - 5
ص 29. گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ریثکت  یمالسا ، يروهمج 

ص 176. ذخأم 72 ، . 253 - 6
ص 11. ، 1361  / 5  / 6 هرامش 18 ، ذخأم 59 ، . 254 - 7

.اکیرما ویدار  زمیات ، كرویوین  ص 60 ، ، 1361  / 4  / 30 هرامش 11 ، ذخأم 59 ، . 255 - 8
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ندروآ دراو  هب  ناریا  یناوتان  : » دنیوگ یم  نارگلیلحت  نیا  دوب ، تیمها  زئاح  رایسب  هک  درک  هراشا  يا  هلئسم  هب  ییاکیرما  نارگلیلحت 
هک یماظن  لوغ  نآ  ياراد  هقطنم  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  ياهروشک  رگید  هب  اه ، یقارع  هب  میظع  تاراسخ 

 . (1) .تسین » دشاب ، دوخ  هژیو  مالسا  رشن  نآ و  ندرک  تابث  یب  هب  رداق 

« یناسنا جاوما   » زا هدافتسا  اب  دوخ  كاخ  زا  عافد  رد  اه  یناریا   » هک درک  شسرپ  حرط  یماظن  ناسانشراک  زا  لقن  هب  زمیات  كرویوین 
پاچ تلو ، يد   (2) ریخ »؟ ای  دـش  دـنهاوخ  زوریپ  کیتکات  نیا  اب  زین  قارع  كاخ  رد  ایآ  .دـنوش  زوریپ  دنتـسناوت  یبالقنا » روش   » و
دنبیاپ طقف  هک  یـسک  يارب  ندرک  کسیر  اما  تسا ، هدرک  یگرزب  کسیر  تایلمع  نیا  ماجنا  يارب  ینیمخ  ماما  :» تشون زین  ناملآ ،

 . (3) .دیامن » یمن  هولج  گرزب  تسا ، یبهذم  بصعت  ییادخ و  بالقنا 

قارع يژتارتسا 

هراشا

یلوـحت هـلزنم ي  هـب  قارع ، شترا  ینیـشن  بـقع  تسکــش و  ماجنارــس  ناریا و  كاـخ  رد  قارع  یماـظن  ياوـق  زا  یــشخب  مادـهنا 
سپ زاب  يارب  ناریا  یناوتان  رب  ینبم  ار  روشک  نیا  تابساحم  هیلک ي  اریز  دوب ؛ قارع  یعطق  تسکـش  گنج و  دنور  رد  کیژتارتسا 

دـش و هارمه  تسکـش  اب  ناریا  هب  حلـص  لیمحت  رد  نیمز  زا  هدافتـسا  يارب  قارع  يژتارتسا  هجیتن ، رد  دز و  مه  رب  قطانم  نیا  يریگ 
تسکش رثا  رب  ناریا ، كاخ  رد  رارقتـسا  اب  قارع  رترب  تیعقوم  ناریا و  یماظن  ياوق  ربارب  رد  عافد  يارب  قارع  شترا  ییاناوت  الباقتم 

.دش لیدبت  قارع ، كاخ  زا  عافد  رب  زکرمت  ترورض  فعض و  عضوم  هب  یماظن  ياه 

تیهام فادها و  اه ، تسکـش  زا  لصاح  یتینما  یماظن و  یـسایس -  ياهدمایپ  لرتنک  راهم و  ترورـض  دیدج و  تیعقوم  شیادـیپ 
اب یلامتحا  ياه  يزوریپ  يزاـس  یثنخ  ناریا و  یماـظن  ياوق  ربارب  رد  تسکـش  همادا ي  زا  يریگولج  .داد  لکـش  ار  قارع  يژتارتسا 

یلخاد و عاضوا  لرتنک  گنج ، هنحص ي  شرتسگ 

75 ص :

ص 11. ، 1361  / 5  / 6 هرامش 18 ، ذخأم 59 ، . 256 - 1

ص 23. ، 1361  / 4  / 27 هرامش 8 ، ذخأم 59 ، . 257 - 2
.1361  / 4 زور 24 /  شرازگ  ص 266 و 267 ، ذخأم 57 ، . 258 - 3
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.دش دهاوخ  هجوت  اه  نآ  هب  یسررب  نیا  رد  هک  دوب  ییاه  تیلاعف  زا  یشخب  قارع  یجراخ  طباور  يزاسزاب 

ینیـشن بقع  هب  میمـصت  .دش  زاغآ  گنج  رد  قارع  يژتارتسا  رد  رییغت  شخرچ و  ناریا ، كاخ  زا  قارع  شترا  ینیشن (1)  بقع  اب 
هناهب ي نتفرگ   » مادقا نیا  زا  یلـصا  فدـه  .تفرگ (2)  تروص  تالامتحا » طیارـش و  مامت  هعلاطم   » اب نیـسح  مادص  حیـضوت  ربانب 
اب هبحاـصم  رد  يو  .دـهد (4)  همادا  زا  گنج  ناریا  هک  میدرک  یم  ینیب  شیپ  درک  اـعدا  مادـص  .دوب (3)  ناریا » زا  گـنج  همادا ي 

قارع هک  دندرک  روصت  هک  یماگنه  : » دیوگ یم  رهشمرخ  حتف  ریثأت  ناریا و  يریگ  میمصت  رد  رثؤم  یماظن  لماوع  هرابرد ي  دنومول 
نیا .دوبن  نآ  هدنرب  ناریا  هک  روطنامه  دوبن ، هرمحملا  هدنزاب  قارع  تقیقح  رد  هک  ارچ  .دندرک  هابتـشا  دش  هدـنزاب  هرمحملا  دربن  رد 

 . (5) .دزادنیب » هابتشا  هب  ار  اه  نآ  هک  دش  ثعاب  رما  نیا  تشاد و  ار  دوخ  صاخ  یناور  یسایس و  یماظن -  طیارش  دربن 

كاخ زا  ینیـشن  بقع  قارع و  شترا  تسکـش  زا  هک  یلیلحت  رهـشمرخ و  رد  يزوریپ  اب  ناریا  هک  دـندرک  تشادرب  نینچ  اه  یقارع 
ینیب شیپ  لیلحت و  ناضمر  تایلمع  .داد (6)  دهاوخ  همادا  قارع  كاخ  رد  گنج  هب  يزوریپ ، شرتسگ  قیمعت و  يارب  تشاد ، دوخ 
وریپ هک  تسا  یمیژر  لیکشت  قارع و  میژر  رییغت  قارع و  لاغشا   » اه یقارع  رظن  زا  ناضمر  تایلمع  فادها  .درک  تابثا  ار  اه  قارع 

 . (7) .دیامن » مالع  ناریا  عبات  یناتسا  ای  تلایا  ار  قارع  دشاب و  ینیمخ 

یم مادص  .دنتشاذگ  رس  تشپ  ار  يراوشد  لاس  اه  یقارع  تشاد و  زاس  تشونرـس  ییا  هجیتن  قارع  يارب  ناضمر  تایلمع  نیاربانب ،
لاس 1982م : » دیوگ

76 ص :

دادرخ ما  یس  خیرات  رد  مالعا و  ناریا  كاخ  زا  ینیـشن  بقع  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دادرخ 1361  متسیب  خیرات  رد  قارع  . 259 - 1
تفن تاعافترا و  لماش  کیژتارتسا  ساسح و  قطاـنم  زا  رتمولیک  نانچمه 2500  قارع  هلحرم ، نیا  رد  .درک  زاغآ  ار  ینیـشن  بقع 

.تشاد دوخ  رایتخا  رد  ار  رهش 
.ریهامجلا توص  ویدار  1361 ص 69 ،  / 4  / 26 هرامش 7 ، ذخأم 59 ، . 260 - 2

.ناتسبرع پاچ  ریازجلا ، اب  هبحاصم  رد  ناتسبرع  رد  قارع  ریفس  ، 1361  / 5 زور 15 /  شرازگ  ص 555 ، ذخأم 57 ، . 261 - 3
.ریهامجلا توص  ویدار  ص 69 ، ، 1361  / 4  / 26 ، 7 هرامش ذخأم 59 ، . 262 - 4

ص 38. ، 1361  / 5  / 5 هرامش 17 ، ذخأم 59 ، . 263 - 5
همادا يارب  ناریا  يریگ  میمصت  بجوم  یلبق  ياه  تایلمع  جیاتن  هک  درک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ینانخس  یط  اهدعب  مادص  . 264 - 6

ار قارع  كاخ  هک  دینک  لایخ  هک  دهدن  بیرف  ار  امش  هرمحم  ياهورین  طیارش  هک  میتفگ  امش  هب  ام  دیوگ ...« : یم  يو  .دش  گنج 
میهافم لوصا و  تخانش  اه و  یقارع  تخانش  رد  يدیدج  هابتـشا  مهوت  نیا  اب  هک  میتفگ  امـش  هب  درک و  لاغـشا  یناسآ  هب  ناوت  یم 

(. 1365  / 5  / 11 ص 30 ، واف ، ات  واف  زا  قارع  تاغیلبت  یسررب  « ) .دیوش یم  بکترم  دنراد  نامیا  نادب  نانآ  هک  یمیظع 
ص 38 و ، 1362  / 2  / 24 گنج ، هرابرد  قارع  میژر  ثعب  بزح  هرگنک  نیمهن  حورشم  یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 265 - 7

.1361  / 1  / 6 دادغب ، ویدار  ، 39
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زا یکی  هرـصب  قرـش  ياـهدربن  : » دـش هتفگ  ثـعب  بزح  هرگنک ي  رد  زین  اهدـعب   (1) .دوب » يراوـشد  یلیخ  لاـس  اـم  يارب  ( 1361)
نآ شزرا  دندرک ، یسررب  هرگنک  راک  نایاپ  زا  سپ  ناهدنامرف  هکنانچ  تسام و  حلسم  ياهورین  هنانامرهق ي  مهم و  رایسب  ياهدربن 

هزرابم رـصانع  مامت  رب  يدایز  ریثأت  دربن  نیا  جـیاتن  عقاو ، رد  .قارع  شترا  ياهدربن  مامت  اـب  تسا  ربارب  یماـظن  یـسایس و  ظاـحل  زا 
 . (2) .تخاس » مکحتسم  ار  قارع  یللملا  نیب  یبرع و  تیعقوم  تشاد و  ینیمخ  میژر  ام و  نایم 

یم هنیمز  نیمه  رد  ینانخـس  یط  مادـص  .داد  دـهاوخ  همادا  گـنج  هب  ناریا  هک  دـندوب  دـقتعم  اـه  یقارع  ناـضمر  تاـیلمع  زا  سپ 
ددـصرد نانچمه  هکلب  تسا ، هتفرگن  تربع  میا  هداد  وا  هب  هرـصب  قرـش  ياهدربن  رد  لاح  هب  ات  هک  ییاه  سرد  زا  نمـشد  : » دـیوگ

دوخ دـیدج  هلمح  يارب  ار  يدـیدج  قطاـنم  زا  ناریا  تسا  نکمم  : » درک هفاـضا  يو   (3) .تسا » فلتخم  ياه  هویـش  اب  هلمح  زاـغآ 
تلفغ نیرت  کچوک  زا  نمشد  اریز  دننکن ؛ تلفغ  زگره  هک  منک  یم  هیـصوت  یقارع  ياهورین  هب  نم  تفگ  يو   (4) .دنک » باختنا 

 . .دنک (5) یم  هدافتسا  ام 

يزوریپ زا  يریگولج  دوب ، قارع  ياهراتفر  يریگ و  میمـصت  رد  مهم  لصا  تیمها و  زئاح  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  مادـص  يارب  هچنآ 
رابتعا تردق و  شهاک  قارع و  نورد  رد  یتابث  یب  لزلزت و  داجیا  هباثم ي  هب  قارع  كاخ  رد  يورشیپ  هنوگره  عقاو ، رد  .دوب  ناریا 
شترا یلـصا  فدـه  : » تسا هدـمآ  هنیمز  نیا  رد  اکیرما  یجراخ  طـباور  هتیمک ي  شرازگ  رد  .دـش  یم  یباـیزرا  قارع  یللملا  نیب 

رد اـه  یقارع  .تسا  ناریا  ینیمز  تـالمح  ربارب  رد  یگداتـسیا  ياـنعم  هب  دوـخ  نیا  هـک  تـسا  گـنج  هـب  يروـف  نداد  ناـیاپ  قارع 
گنج هب  ندز  نـماد   (6) .دـندیزگرب » ار  اـه  هصرع  ریاـس  رد  هلمح  نیمز و  يور  رب  قلطم  عاـفد  يدربـهار  تیولوا  نیا  بوچراـچ 

هب هلمح  ناریا و  يداصتقا  يرترب  زا  نتساک  يارب  اه  شکتفن 

77 ص :

داهج تاراشتنا  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  یتاغیلبت ، گـنج  لاـس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یـضترم  . 266 - 1
ص 225 و 226. ، 1370 نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد ،

ذخأم 99. . 267 - 2
ههبج يزکرم  شخب  ناریا  تفگ : ینانخس  یط  قارع ، عافد  ریزو  حلـسم و  ياهورین  لک  یهدنامرف  نواعم  هللاریخ ، ناندع  . 268 - 3

(1361  / 5 شرازگ 25 /  ص 632 ، ج 20 ، گنج ، رامش  زور  ) .تسا هدیزگرب  قارع  ياهزرم  يوس  نآ  هب  مجاهت  يارب  ار  گنج  ي 
اب دـیدج و  هقطنم  رد  دـیدج  هلمح ي  لاـبند  هـب  ناریا  دـنراد  هدـیقع  اـه  یقارع  درک  مـالعا  یـشرازگ  یط  زین  هـسنارف  يرازگربـخ 

(. ص 5 ، 1361  / 5  / 21 ش 33 ، هظحل ، هب  هظحل  شرازگ   ) .تسا یلبق  ياه  کیتکات  زا  توافتم  کیتکات 
.1361  / 5 زور 20 /  شرازگ  ص 589 ، ذخأم 57 ، . 269 - 4

.یقارع نایماظن  عمج  رد  مادص  نانخس  ص 2 ، ، 1361  / 5  / 22 هرامش 34 ، ذخأم 59 ، . 270 - 5
يروهمج يرازگربـخ  همجرت  اـکیرما ،» يانـس  یجراـخ  طـباور  هتیمک  شرازگ  ، » هاپـس لـک  یهدـنامرف  یموـمع  طـباور  . 271 - 6

ص 25. يد 1363 ، ناریا ، یمالسا 
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نییعت ییاـیرد » هعوـنمم ي  هقطنم ي  ( » 1361  ) لاس 1982م ناتـسبات  رد  اـه  یقارع  .دـش (1)  لابند  فدـه  نیمه  اب  كراخ  هریزج 
زا نینچمه  اه  یقارع  .دوش (2)  یم  هلمح  نادب  یقلت و  مصاختم  دوش  تفای  یحاون  نیا  رد  هک  یتشک  ره  دـنداد  رادـشه  دـندرک و 

قارع يژتارتـسا  یلک  طوطخ  .دـنزاس (3)  مهارف  ار  يراکمه  ياه  هنیمز  ات  دـنتفرگ  سامت  يوجر  يدوعـسم  اـب  زیزع  قراـط  قیرط 
.تشاذگ ریثأت  گنج  ییاهن  هجیتن  رب  يا  هزادنا  ات  گنج و  تالوحت  دنور  رب  اجیردت 

قطاـنم رد  قارع  بـالقنا  یهدـنامرف  ياروـش  دـش ، یهدـناماس  ثـعب  بزح  مادـص و  تیعقوـم  تیوـقت  يارب  قارع  یلخاد  عاـضوا 
هلیسو نیا  هب  مادص  .دندش (4)  دازآ  اه  تسیلایسوس  اه و  تسینومک  لماش  یـسایس  ناینادنز  درک و  مالعا  یمومع  وفع  نیـشندرک 
نویلیم  2 هنازور 5 /  زا  تفن  تارداص  شهاـک  لـیلد  هب  قارع  نیا  رب  هوـالع  .درک (5)  مکحتـسم  ار  دوخ  یماظن  یـسایس و  عضوم 

ببس عوضوم  نیا  .دوب  یلام  نارحب  نتخاس  فرط  رب  لابند  هب  لاس 1981 م ، رد  هکشب  رازه  هنازور 746  هب  لاس 1980 م  رد  هکشب 
یلام کمک  شهاک  .دـبای  شهاک  دـعب  لاس  ود  رد  رالد  درایلیم  هب 9  لاس 1980 م  رد  رالد  دراـیلیم  زا 29  قارع  یتفن  دمآرد  دـش 

هکنانچ .دـش (6)  رجنم  قارع  یلاـم  تادـهعت  تخادرپ  رد  ریخأـت  هب  عومجم  رد  لاس 1982 م  ناتـسبات  رد  سراف  جـیلخ  ياهروشک 
اب يا  هبحاـصم  یط  درک و  رفـس  روـشک  نیا  هب  هسنارف ، هب  قارع  یکنارف  دراـیلیم  هدزیـس  یهدـب  تـخادرپ  قـیوعت  يارب  زیزع  قراـط 

 . .دنک (7) تخادرپ  ماخ  تفن  تروص  هب  ار  لاس 1983 م  هب  طوبرم  ياه  یهدب  تسا 90 % رضاح  قارع  درک  مالعا  دنومول 

هژیو هب  ینارمع  ياه  هژورپ  هب  نداد  نایاپ  يارب  قارع  شالت  رهـشمرخ و  حـتف  زا  سپ  نآ  موادـت  لامتحا  اـب  گـنج  ندـش  ینـالوط 
، گنج نارود  رد  مدرم  هیحور  ظفح  ترورض  دادغب و  رد  اهدهعتمریغ  شبنج  نارس  لاس 1982م  سالجا  نامتخاس  ياهراک  مامتا 

هکنآ زا  سپ  لـیلد ، نیمه  هب  .دـش (8)  یهت  تعرـس  هب  روشک  نیا  یلام  ریاـخذ  هجیتن ، رد  داد و  شیازفا  ار  قارع  یلاـم  تالکـشم 
زا گنج  يالاب  هنیزه ي  هب  هجوت  اب  دش  روبجم  قارع  تلود  دش ، دهاوخن  رازگرب  دادغب  رد  دهعت  مدع  شبنج  سالجا  دش  صخشم 

رد رالد  درایلیم  کی  ات  رالد  نویلیم  دصناپ 

78 ص :

.نامه . 272 - 1
دمحا مود  لصف  همجرت  ییایرد ، گنج  قوقح  و  ( 1988-1980  ) قارع ناریا و  گنج  یتیزنور ، ونیلاتان  يرتاگ و  هردنآ  . 273 - 2

ص 69. نارهت 1374 ، للملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  يرالاس ،
يزوریپ هرابرد  یمـشاه  ياقآ  ینارنخـس  یقرواـپ  نارحب ،» زا  سپ  ، » ص 8 ، 1380  / 4  / 4 یمالـسا ، يروهمج  همانزور  . 274 - 3
بالقنا یگنهرف  كرادـم  نامزاس  يراکمه  اب  بالقنا  فراـعم  رـشن  رتفد  لاـس 1361 ، هعمج  ياـه  هبطخ  و  لاس 1361 ؛ بالقنا ،

.1361  / 11  / 15 مود ، هبطخ  ص 425 ، موس ، دلج  راهب 1376 ، یمالسا ،
.عارشلا ینانبل  هلجم  ، 1361  / 5 زور 4 /  شرازگ  ص 392 ، ، 57 ذخأم . 275 - 4

.1361  / 4  / 24 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  ص 34 ، هرامش 6 ، ذخأم 59 ، . 276 - 5
رویرهـش هاگن ، همانهام  هاگن ، همانهام  همجرت  هورگ  گـنج ،» رد  قارع  تالکـشم  اـه و  يژتارتسا  فادـها ، ، » زنیبار پیلیف  . 277 - 6

ص 49 و 50. هرامش 26 ، ، 1381
لوا هـهد  رد  هـسنارف  ناریا و  طـباور  (، » ناریا رد  وکـسنوی  یلم  نویـسیمک  یملع  تـئیه  وـضع   ) يرهمگرزب دـیجم  رتـکد  . 278 - 7
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ص 43. هرامش 111 و 112 ، تاعالطا ،)  ) يداصتقا یسایس -  هلجم  ناریا ،» یمالسا  بالقنا 
، گنیک فلار  ص 143 و 144 ، رهم 1366 ، لک ، داتس  یسایس  تنواعم  سراف ،) جیلخ  نارحب  « ) گنج یسررب   » همان هژیو  . 279 - 8

یفلدا هیرشن  زا  لقن  ، 1366  / 4  / 21 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  یسایس 1986-1985 ،» میهافم  قارع -  ناریا و  گنج   » هلاقم
.ندنل رد  کیژتارتسا  تاعلاطم  یللملا  نیب  هسسؤم  هب  هتسباو  رپ  یپ 
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ار دوخ  یلام  نارحب  يا  هزادـنا  ات  دریگب و  ماو  یبرع  ياـهروشک  زا  دیـشوک  قارع  لاـح ، نیع  رد  .دـنک (1)  لمع  رت  يداصتقا  هام ،
.دیامن لیدعت  راهم و 

ناریا تامجاهت  ربارب  رد  قارع  یعفادت  دیدج  شقن  هک  دوب  نیا  مزلتسم  قارع  يداصتقا  یـسایس و  یماظن -  ياهزاین  اه و  ترورض 
ویدار زا  هک  ینانخـس  یط  مادـص  .دوش  ییامن  گرزب  هقطنم  ياـهروشک  يارب  ناریا  رطخ  قیرط  زا  میـسرت و  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ 
برع تما  فرط  زا  تباین  هب  هکلب  قارع  زا  اهنت  هن  میتسه  یبرع  نهیم  یقرـش  حانج  هک  ام  : » درک مالعا  دش  شخپ  ریهامجلا  توص 

هک يا  هفیاط  بیقر  کچوک و  ياه  تلایا  هب  نآ  نتخاس  لدبم  برع و  تما  هینبا ي  مادهنا  نآ  زا  فدـه  هک  یکانرطخ  حرط  هیلع 
« .میا هداد  ینابرق  مینک و  یم  دربن  دـنا ، هتخود  ام  هب  عمط  مشچ  هک  یللملا  نیب  ياهورین  یمامت  تسا و  نارهت  ویوآ و  لت  ذوفن  عباـت 

یم عافد  مسیبرع  یبرع و  تیلم  زا  یقارع  نازابرس  درک ، مالعا  نا.نا.یـس  اب  هبحاصم  یط  زین  للم  نامزاس  رد  قارع  هدنیامن ي   (2)
نینچمه .دـننک (3)  یم  تیامح  قارع  تلود  زا  دنـشاب  ناریا  تلود  رادـفرط  هک  نآ  زا  رتشیب  قارع  نایعیـش  درک  هفاضا  يو  .دـننک 

: تشون درک و  داـقتنا  یبرع  ياـهروشک  عضاوم  زا  قارع ، تیعقوم  هب  هجوـت  اـب  قارع ، ثعب  بزح  ناـگرا  هیروـهمجلا ، هماـنزور ي 
تـسا هتفرگ  ار  عضوم  نیا  قارع  یلاح  رد   (4) .تسین » ینتفریذپ  قارع  كاخ  هب  ناریا  تالمح  موادـت  لباقم  رد  بارعا  توکـس  »

رالد درایلیم  هک 42  دش  لمحتم  هنیزه  رالد  درایلیم  گنج 175  عومجم  رد  قارع  هیروس ، پاچ  ثعب ، همانزور ي  شرازگ  ربانب  هک 
.تسین صخـشم  اقیقد  تیوک  زجب  اهروشک  نیا  یتخادرپ  ياـه  کـمک  نازیم  هتبلا   (5) دـندرک ؛ تخادرپ  یبرع  ياـهروشک  ار  نآ 

ات 25 هب 23  نآ  زا  دـعب  لاس  رد  هک  هدوب  رالد  درایلیم  تسیب  ات  هدـجه  نیب  لاس 1981 م  رخآ  ات  روبزم  ياه  کمک  نازیم  ـالامتحا 
 . .تسا (6) هتفای  شیازفا  رالد  درایلیم 

مجح تفای و  شیازفا  اهدـعب  هک  دـندرک  زاغآ  قارع  هب  ار  يا  هدرتسگ  ياه  کمک  گـنج  دـیدج  هلحرم ي  رد  یبرع  ياـهروشک 
زا يریگولج  هب  لیامت  شا  هزیگنا  گنیک  فلار  هتـشون ي  هب  دـش  قارع  هب  گنج  رد  هک  یکمک  داد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  يداـیز 

داتسا اربغلا ، مظان  قیفش  هک  هنوگ  نامه  .دوب (7)  ناریا  يزوریپ 

79 ص :

ص 144. نامه ، . 280 - 1
ص 71. ، 1361  / 4  / 26 هرامش 7 ، ذخأم 59 ، . 281 - 2

.1361  / 4 زور 25 /  شرازگ  ص 285 و 286 ، ذخأم 57 ، . 282 - 3
.1361  / 5 زور 3 /  شرازگ  ص 380 ، ذخأم 57 ، . 283 - 4

.1361  / 4 زور 28 /  شرازگ  ص 650 ، ذخأم 57 ، . 284 - 5

.1361  / 4 زور 25 /  شرازگ  ص 276 ، ذخأم 57 ، . 285 - 6
ص 174. ذخأم 111 ، . 286 - 7
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 . (1) .دنتخادرپ » مادص  زا  تیامح  هب  هناربص  یب  دندیزرل و  دوخ  هب  اه  برع  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  : » دیوگ یم  تیوک ، هاگشناد 

ياـهروشک .داتـسرف  قارع  هب  رـالد  نوـیلیم  دـص  راـهچ  رب  غلاـب  یناوارف  تازیهجت  یبرع  هدـحتم  تاراـما  هنیزه ي  اـب  رـصم  تـلود 
قارع هب  رازفا  گنج  عاونا  تاـمهم و  لـماح  وردوخ  هاگتـسد  دادـعت 1345  اـعمج  لاـس  نیمه  دادرم  رد  تیوک  ندرا و  ناتـسبرع ،

.دنداد لیوحت 

ریزو و تسخن  نواعم  هتفگ ي  هب  .درک  تساوخرد  هدـید  میلعت  يورین  رـصم  زا  مادـص  تسپ  نتگنـشاو  هماـنزور ي  شرازگ  هب  اـنب 
هد یلا  رازه  هن  نیب  قارع  شترا  رد  لغاش  يرـصم  ياهورین  دادعت  مویلا ، رابخا  يرـصم  همانزور ي  هب  قارع  قلخ  شترا  هدنامرف ي 

لاغتشا تمدخ  هب  قارع  شترا  رد  هک  تسا  برع  ياهورین  لک  عومجم  زا  یمین  لداعم  يرـصم  يورین  دادعت  نیا  تسا و  رفن  رازه 
هک مدینش  نیسح  مادص  زا  راب  کی  : » تفگ وراگیف  اب  هبحاصم  رد  رصم ، روهمج  سیئر   (3) كرابم ، ینسح  اهدعب  هتبلا   (2) دنراد ؛

جورخ يارب  يرـصم  هب  ات  تساوخ  بارعا  زا  قارع  نینچمه   (4) .دنگنج » یم  اه  یقارع  رانک  رد  يرصم  زابرـس  رازه  هدجیه  تفگ 
مازعا یسایس و  یتاغیلبت -  یلام ، کمک  رب  هیکت  اب  قارع  عقاو ، رد  .دننک (5)  کمک  دیوید  پمک  دادرارق  راثآ  زا  ییاهر  اوزنا و  زا 

.دهد رییغت  دوخ  دوس  هب  ار  قارع  ناریا و  نایم  دوجوم  هنزاوم ي  تشاد  رظن  رد  رصم  هژیو  هب  یبرع ، ياهروشک  زا  ورین 

یجراخ طباور  شرتسگ 

نیا قارع ، یـسایس  ياوزنا  همادا ي  هک  دـش  یم  لابند  یحارط و  فدـه  نیا  اب  برغ  اکیرما و  اب  هژیو  هب  یجراخ  طـباور  يزاـسزاب 
یتباین گنج  اب  قارع  هک  یتروص  رد  .درک  یم  مورحم  یللملا  نیب  ياه  تیامح  ینابیتشپ و  زا  ار  روشک 

80 ص :

يد 1365. هجراخ ، ترازو  تاعلاطم  رتفد  رد  ینارنخس  اربغلا ، مظان  قیفش  . 287 - 1
.نامه . 288 - 2

اب گنج  رطاخ  هب  رصم  طسوت  قارع  شنزرس  روشک و  ود  نایم  فالتخا  دیدشت  تیوک و  لاغشا  اب  رـصم  تفلاخم  زا  سپ  . 289 - 3
دروم ار  ناریا  اهزور  نآ  دـننک  یم  حـیبقت  ناریا  اب  گـنج  رطاـخ  هب  ار  اـم  زورما  هک  یناـسک  : » تشون هروثلا  رد  زیزع  قراـط  ناریا ،
يدازآ زورلاس  نیلوا  تبـسانم  هب  یماظن  گرزب  هژر  رد  .دـندروآ  یم  باسح  هب  هقطنم  يارب  يرطخ  ار  نآ  دـنداد و  یم  رارق  هلمح 

،1377  / 10  / 21 ش 1200 ، يروهمج ، هجراخ  ترازو  نتلوب  « ) .درک تکرـش  مسارم  نآ  رد  دمآ و  دادـغب  هب  كرابم  ینـسح  واف 
(. ص 7 و 8

ص 5. ، 1382  / 4  / 25 قرش ، همانزور  . 290 - 4
.1361  / 4 زور 28 /  شرازگ  ص 319 ، ذخأم 57 ، . 291 - 5
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یماظن يداصتقا و  یسایس -  هدرتسگ ي  طباور  هب  ناریا ، هب  راشف  هنماد ي  شیازفا  برغ و  عفانم  يارب  یمالسا  بالقنا  ناریا و  هیلع 
.تشاد زاین  جراخ  ناهج  اب 

هجیتن رواب و  نیا  هب  ار  قارع  ناهج ، هقطنم و  حطـس  رد  یـسایس  تالماعت  تامادقا و  عومجم  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  دسر  یم  رظن  هب 
ود راتفر  زا  ناضمر  تایلمع  عورش  زا  سپ  ناضمر  نیـسای  هط  لیلد ، نیمه  هب  .دراد  دوجو  يا  هدارا  گنج  همادا ي  يارب  هک  دناسر 

یمن فـقوتم  ار  نآ  رطاـخ  نیمه  هب  دـنرب (1) و  یم  عفن  گنج  رارمتـسا  زا  اه  تردـقربا  تفگ : درک و  داقتنا  گنج  رد  تردـقربا 
 . .دننک (2)

هلحرم ي رد  قارع  تامادقا  .تشادـن  جراخ  ناهج  اب  تابـسانم  شرتسگ  زج  يرگید  هنیزگ ي  تیعـضو ، نآ  زا  جورخ  يارب  قارع 
يرگن نورد  ییارگاوزنا و  تسایـس  هب  تسا  شالت  رد  قارع  میژر  اریخا  : » تشون اکیلبوپرال  همانزور ي  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  دیدج 

هک تسا  هدـش  هجوتم  قارع  میژر  .دـیامن  لمع  رت  لاعف  یللملا  نیب  هنحـص ي  رد  دـهد و  همتاخ  ناریا -  اب  گـنج  جـیاتن  زا  دوخ - 
 . (3) .دراد » يرتشیب  قمع  تیمها و  یللملا  نیب  هنحص ي  رد  دربن  ناریا ، یمالسا  میژر  اب  هلباقم  يارب 

مهاوخ یم  مرادن و  اکیرما  اب  یـصخش  ینمـشد  چیه  نم  : » تفگ میات  هلجم ي  اب  هبحاصم  رد  قارع  دیدج  تسایـس  ساسارب  مادص 
هتـشاد ییوکین  تابـسانم  اه  تردـقربا  اب  دـیاب  قارع  ینونک ، تیعقوم  رد  درک  هفاضا  يو  .مشاب » هتـشاد  روشک  نآ  اب  یبوخ  طـباور 
هتـشاد تفایرد  یبرع  ياهروشک  زا  رالد  درایلیم  تسیب  نونکات  هک  درک  مالعا  هراشا و  یبرع  ياـهروشک  کـمک  هب  مادـص  .دـشاب 

تراجت - 1 دراد : هقطنم  رد  یتایح  عفانم  عون  هس  اکیرما  نم  داقتعا  هب  تفگ : هقطنم  رد  اکیرما  یتاـیح  عفاـنم  هراـبرد ي  يو  .تسا 
.رگید تردق  ذوفن  لباقم  رد  يا  هنزو  - 3 يداصتقا ؛ طباور  شرتسگ  - 2 برع ؛ راک  هظفاحم  لود  اب  یناگرزاب 

81 ص :

هب گنج  رد  اکیرما  يژتارتسا  زا  لیلحت  اب  ینویزیولت  هبحاصم  کی  رد  اهدعب  هاپـس ، نیـشیپ  هدنامرف  ییاضر  نسحم  ياقآ  . 292 - 1
تشگزاب هب  ار  روشک  نیا  ناریا ، زا  ییاه  نیمزرس  نتشاد  تسد  رد  اب  هک  دوب  نیا  لوا  اکیرما  يژتارتسا  هک  درک  هراشا  عوضوم  نیا 

رد هک  تفرگ  شیپ  رد  ار  يدیدج  تسایـس  دروخ و  تسکـش  اکیرما  يژتارتسا  رهـشمرخ  يدازآ  اب  .دزاس  راداو  یللملا  نیب  مظن  هب 
نیب ياه  نامزاس  ناماد  هب  تسد  ناریا  تیعـضو  نیا  هب  همادا ي  اـب  اـت  دوب  قارع  ناریا و  نیب  حلـص  هن  گـنج و  هن  طیارـش  تقیقح 

(. ناتسمز 1377 لوا ، هکبش ي  شتآ ، هداجس  ینویزیولت  همانرب  طبض   ) ...و دنک  نیمأت  ار  شا  يزرم  دودح  هک  دوشب  یللملا 
.1361  / 4 زور 28 /  شرازگ  ص 319 ، ذخأم 57 ، . 293 - 2

.1361  / 5 زور 6 /  شرازگ  ص 410 ، ذخأم 57 ، . 294 - 3
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زا رت  هتفرـشیپ  دـیدرت  نودـب  برغ  اکیرما و  يژولونکت  نم  داـقتعا  هب  تفگ : درک و  هراـشا  يوروش  اـکیرما و  يژولونکت  هب  مادـص 
 . .دروآ (1) دوجو  هب  اکیرما  اب  بارعا  هدنیآ  يراکمه  يارب  ار  یبسانم  یسایس  هنیمز ي  دناوت  یم  هک  تسا  يوروش 

يروهمج تسایر  نامز  زا  تسا  دوجوم  یفاک  دهاوش  : » تشون زمیات  كرویوین  .تشاد  يا  هدرتسگ  باتزاب  مادص  دیدج  تاراهظا 
نیب يا و  هقطنم  یـشقن  يافیا  لابند  هب  يوروش ، زا  نتفرگ  هلـصاف  یمک  اب  يو  هدش و  هتـساک  اکیرما  هیلع  يوردنت  نحل  زا  مادـص ،

هقطنم رد  قارع  شقن  تسا : هدـمآ  ناریا  یماظن  ياوق  ربارب  رد  عافد  رد  قارع  یبسن  تیقفوم  هب  هجوت  اب  هلاقم  نیا  رد  .تسا » یللملا 
قارع ییاناوت  تابث و  هدـنهد ي  ناشن  قارع ، كاخ  هب  ناریا  دورو  اب  هلباـقم  رد  قارع  ریخا  ياـه  يزوریپ  تسا و  شیازفا  لاـح  رد 

دوب دهاوخن  شنانامیپ  مه  اکیرما و  عفانم  يارب  يدیدهت  روشک  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  هقطنم ، رد  قارع  تامادقا  هعومجم ي  .تسا 
 . .دنک (2) رارقرب  قارع  اب  ار  دوخ  طبار  اکیرما  هک  تسا  رتهب  و 

رییغت قارع  دروم  رد  ار  دوخ  ياه  تسایـس  ناریا  یلامتحا  يزوریپ  گنج و  تالوحت  دنور  زا  ینارگن  ساسحا  هیاپ ي  رب  زین  اکیرما 
زا يرادـفرط  هب  اکیرما  هجراخ  ترازو  رد  هک  ستویلو ، سالوکین  قارع ، كاخ  رد  ناریا  ياهورین  يورـشیپ  زاغآ  اـب  هکناـنچ  .داد 

: تفگ داد و  رادـشه  هجراـخ ، روـما  ریزو  زتـلوش ، هب  گـنج  ياـه  ههبج  رد  اـه  یناریا  يورـشیپ  هراـبرد ي  تشاد ، ترهـش  بارعا 
نیا لاس 1361  راهب  رد  ناریا  زا  قارع  ینیـشن  بقع  اب  .دنک » تیامح  نیـسح  مادص  زا  ادص  رـس و  یب  دیاب  اکیرما  هدـحتم  تالایا  »
شا بالقنا  دهاوخب  هک  يدنمزوریپ  ناریا  هدهاشم ي  .دوش  گنج  هدنزاب  تیاهن  رد  قارع  ادابم  هک  دمآ  دیدپ  نتگنشاو  رد  ینارگن 

همانزور اهدعب  .تساوخ (3)  یم  اکیرما  هک  دوبن  يزیچ  نآ  دـهد  شرتسگ  برع  ناهج  بلق  رد  دـنک و  رداص  یبرغ  ياهزرم  هب  ار 
اب مکحتسم  میقتسم و  طباور  ابیرقت  نتگنـشاو  لاس 1982م  ات  : » تشون اکیرما  یجراخ  تسایـس  رییغت  هرابرد ي  تسپ  نتگنـشاو  ي 

تفای و رییغت  نایناریا  عفن  هب  يریگ  مشچ  روط  هب  گنج  یکیژتارتسا  تیعقوم  لاس  نیا  ناتـسبات  رد  هکنآ  زا  سپ  اما  تشادن  مادـص 
، دندمآ شیپ  قارع  گرزب  رهش  نیمود  هرصب  يرتمولیک  دنچ  ات  یناریا  نازابرس 

82 ص :

ص 25. ، 1361  / 5  / 3 هرامش 15 ، ذخأم 59 ، . 295 - 1
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زا ار  قارع  میژر  هب  کـمک  یلمعلاروتـسد  یط  دـیزگرب و  هقطنم  رد  دوخ ، دـحتم  نیرت  یلـصا  ار  مادـص  اـکیرما  تلود  هراـبکی  هب 
اب وگو  تفگ  رد  زین  لیئارسا ، رد  اکیرما  نیشیپ  ریفـس  کیدنیا ، نیترام   (1) .تخاس » هدحتم  تالایا  یجراخ  تسایس  ياه  تیولوا 

 . (2) .میدرک » کمک  وا  هب  نیاربانب  میدش ، نارگن  دندش  رو  هلمح  قارع  هب  اه  یناریا  هک  ینامز  : » دیوگ یم  یبرعلا  مارهالا 

مالعا گنج  شرتسگ  رطخ  هقطنم و  تابث  هب  تبـسن  ار  روشک  نیا  ینارگن  ناـضمر  تاـیلمع  عورـش  زا  سپ  دیفـس  خاـک  يوگنخس 
يداینب يا  هبنج  هنایمرواخ  رد  تابث  ظفح  : » تفگ دوب ، اکیرما  تلود  یمسر  رظن  هک  يراتفگ  یط  اکیرما  ویدار  نینچمه  .درک (3) 
تـسه کنیا  هچنآ  زا  الامتحا  هک  دراد  ار  یگژیو  نیا  قارع  ناریا و  يریگرد  : » تسا هدـمآ  راتفگ  نیا  همادا ي  رد  .دراد » یتایح  و 

 . (4) .دیآ » دیدپ  یتابث  یب  لزلزت و  زین  هنایمرواخ  رگید  طاقن  رد  دبای و  شرتسگ 

هار دش و  یسررب  اکیرما  يانـس  یجراخ  طباور  هتیمک ي  شرازگ  رد  دادیور  نیا  قارع ، كاخ  رد  ناریا  ياهورین  يریگرد  زاغآ  اب 
ریـسم رد  ییاه  ماگ  اکیرما  هدحتم ي  تالایا  دوب : هدمآ  روکذـم  شرازگ  رد  .تخاس  راومه  قارع  بناج  هب  ار  اکیرما  رتشیب  لیامت 

 . .تسا (5) هتشادرب  نایناریا  يزوریپ  زا  تعنامم  قارع و  زا  ینابیتشپ 

هرامش هبوصم ي  یط  اکیرما  یلم  تینما  ياروش  يالوج 1983 م  مهدزاود  خیرات  رد  قارع ، زا  اکیرما  تیامح  ترورض  موادت  رد 
ربماون رد  نینچمه  .تسا (6)  يرورـض  قارع  زا  یتاعالطا  یماظن و  تیامح  سراف  جـیلخ  تاـبث  تیوقت  يارب  هک  درک  هیـصوت   99

يارب ار  مزال  تامادـقا  مه  هدـحتم  تالایا   » هک درک  حیرـصت  هرامـش ي 114  لمعلاروتـسد  یط  اـکیرما  یلم  تینما  ياروش  1983م 
عفر رد  قارع و  هب  کـمک  يارب  اـکیرما  ساـسا  نیمه  رب   (7) .درک » دـهاوخ  ذاختا  ناریا  اب  گـنج  رد  قارع  تسکـش  زا  يریگولج 

ثلاث ياهروشک  قیرط  زا  اـکیرما  .درک (8)  جراخ  تسیرورت  ياـهروشک  تسرهف  زا  ار  روشک  نیا  ماـن  دوجوم ، ياـه  تیدودـحم 
هب نیگنـس  ياه  ماو  ياطعا  اب  ات  دروآ  راـشف  تاراـما  روشک  هب  اـکیرما  نینچمه  .درک (9)  مادـقا  قارع  تیوقت  يارب  ناتـسبرع  ریظن 

 . .دنک (10) کمک  ییاکیرما ، ياهالاک  تادراو  يارب  دادغب 

83 ص :

ص 8. ، 1381  / 7  / 14 باختنا ، همانزور  . 298 - 1
هرامش قارع .» هب  اکیرما  یلامتحا  هلمح  باتزاب   » هژیو ي نتلوب  ایند ، ياه  هناسر  هیرشن  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  . 299 - 2

ص 95. ، 1381  / 9  / 20 ، 7
.اکیرما ویدار  ص 62 ، ، 1361  / 4  / 24 هرامش 5 ، ذخأم 59 ، . 300 - 3

ص 90. ، 1361  / 4  / 24 هرامش 5 ، ذخأم 59 ، . 301 - 4
ذخأم 127. . 302 - 5

.يراینلوم ریذیتروئام  ملق  هب  هلاقم  ص 6 ، ، 1381  / 12  / 26 باختنا ، همانزور  . 303 - 6
.سباد لکیام  ملق  هب  تسپ  نتگنشاو  همانزور  ص 8 ، ، 1381  / 10  / 14 باختنا ، همانزور  . 304 - 7

ذخأم 133. . 305 - 8

ذخأم 134. . 306 - 9
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مظنم روط  هب  ات  دوب  هدرک  سیـسأت  رتفد  دادـغب  رد  ایـس  هک  درک  اشفا  ار  ربخ  نیا  هیکرت ، رد  هسنارف  قباس  ریفـس  ولور ، کیرا  اهدـعب 
تینما ياروش  نیـشیپ  وضع  رچیت ، دراوه  شرازگ  هب  .دنهد  رارق  قارع  رایتخا  رد  دش  یم  هیهت  هراوهام  قیرط  زا  هک  ار  ییاه  سکع 

میقتـسم تراظن  یماظن و  ریواصت  اهداهنـشیپ و  تاعالطا و  نتـشاذگ  رایتخا  رد  رابتعا ، رالد  اهدرایلیم  لاسرا  اب  اکیرما  اکیرما ، یلم 
قباس ریدم  یسیک ، مایلیو  يو  هتفگ ي  هب  .درک (1)  ینایاش  کمک  قارع  هب  قارع ، یتاحیلست  ياهدیرخ  رب  ثلاث  يروشک  قیرط  زا 

يرثؤم دربراک  اه  یناریا  موجه  اـب  هلباـقم  رد  هک  داد  رارق  قارع  راـیتخا  رد  يا  هشوخ  ياـه  بمب  یلیـش  رد  یتکرـش  قیرط  زا  اـیس ،
ناشن هتشذگ  نارادمتسایس  اب  وگو  تفگ  یتلود و  دانسا  یسررب  تسپ ، نتگنـشاو  رد  سباد  لکیام  شرازگ  ربانب  .تسا (2)  هتشاد 
هتـشاد یتایح  شقن  ناریا  شترا  تالمح  هیلع  قارع  یعافد  راوید  میکحت  رد  اکیرما  کـیتسجل  یتاـعالطا و  ناـیماح  هک  دـهد  یم 

 . .دنا (3)

کیژتارتسا عفانم  هسنارف  .داـهن  شرتسگ  هب  ور  جـیردت  هب  یلو  دـش  زاـغآ  يدـالیم  داـتفه  ههد ي  زا  هچرگ  هسنارف  اـب  قارع  طـباور 
یمیژر اب  نآ  ینیزگیاـج  میژر و  رییغت  تروص  رد  تشاد و  قارع  رد  رالوکـس  یمیژر  ياـقب  رد  يوق  یلاـم  ياـه  هزیگنا  هباـشم و 

قارع هب  ار  دوخ  تاحیلـست  زا  دـصرد  لـهچ  لاـس 1982م  رد  اـهنت  هسنارف  .دـش (4)  یم  ور  هبور  يدـج  رطخ  اـب  ناریا  ذوـفن  تحت 
هسنارف اب  طباور  هرابرد ي  قارع  كاخ  رد  ناریا  يورشیپ  لامتحا  قارع و  تسکـش  مئالع  ندش  راکـشآ  اب  مادص  .درک (5)  لاسرا 

اب درک  لیامت  راهظا  سپـس  يو  .میهد » شرتسگ  ار  طـباور  نیا  میراد  لـیم  اـم  اـما  تسا ، ءاـکتا  لـباق  هسنارف  اـب  اـم  طـباور  : » تفگ
 . .دنک (6) تاقالم  هسنارف ، يروهمج  سیئر  نارتیم ،

یم نوگرگد  رد  ار  هقطنم  یـسایس  يایفارغج  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  هک  دوب  راوتـسا  هیاپ  نیا  رب  هسنارف  یبرغ و  ياـهروشک  لـیلحت 
عفانم رب  زین  يریذپان  ناربج  تاراسخ  دهد  یم  رارق  يدوبان  ضرعم  رد  ار  هقطنم  ياه  میژر  یـسایس  تایح  هکنیا  رب  هوالع  دـیامن و 

يایند رد  هنزاوم  داجیا  شروشک  تسایس  درک  مالعا  هسنارف ، تقو  روهمج  سیئر  نارتیم ، هلحرم  نیا  رد  .دزاس  یم  دراو  برغ 

84 ص :

ذخأم 134. . 308 - 1

ذخأم 134. . 309 - 2

ذخأم 134. . 310 - 3
ص 202. ذخأم 72 ، . 311 - 4
ص 182. ذخأم 72 ، . 312 - 5

.1361  / 5 زور 17 /  شرازگ  ص 572 ، ذخأم 57 ، . 313 - 6
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 . .دوش (1) بولغم  ناریا  لباقم  رد  قارع  میتسین  رضاح  ام  هک  درک  دیکأت  تسا و  سراف  برع و 

ناضمر تایلمع  زاغآ  اب  هسنارف ، هجراخ  ریزو  نوسـش ، دولک  درک و  مالعا  قارع  زا  گنج  رد  ار  دوخ  تیامح  هسنارف  بیترت ، نیدب 
هقطنم تاـبث  هیلع  ارچ  نوـچ و  یب  يدـیدهت  قارع ، یلم  تدـحو  هـیلع  دـیدهت  هنوـگره  : » تـفگ قارع  هجراـخ  ریزو  اـب  رادـید  رد 

اب هسنارف  ناریزو  تئیه  داد و  ناـشن  شنکاو  قارع  كاـخ  لـخاد  هب  ناریا  ياـهورین  دورو  هب  زین  هـسنارف  تـلود  .تـسا » هناـیمرواخ 
تاـیلمع زونه  هک  یلاـح  رد  ساـسا  نیمه  رب  .درک (2)  ینارگن  زاربا  هـقطنم  رد  یتاـبث  یب  زا  یــشان  تارطخ  زا  يا  هیناـیب  رودــص 

داد نانیمطا  قارع  هب  نارتیم  تخورف و  قارع  تموکح  هب  ژاریم  هتفرـشیپ  هدنگنج  دنورف  تصـش  هسنارف  تلود  تشاد  همادا  ناضمر 
(4) دـش ، لاسرا  روشک  نیا  هب  هک  یتاحیلـست  ریاس  فا 1«و  ژاریم   » يراذگاو .درک (3)  دـهاوخ  ینابیتشپ  قارع  هب  حالـس  شورف  زا 

.داد شیازفا  يزراب  وحن  هب  ار  قارع  ییاوه  تردق 

فیعـض اکیرما  اب  هطبار  عطق  میرحت و  گنج و  رثا  رب  ناریا  ییاوه  يورین  تردق  هک  تفرگ  لیوحت  ژاریم  هسنارف  زا  یلاح  رد  قارع 
يارب ار  دوخ  یمجاهت  تردـق  تسوزگا ، کشوم  هلمج  زا  تفرگ  هسنارف  زا  هک  یتازیهجت  اـب  تسناوت  قارع  هجیتن ، رد  دوب و  هدـش 

نیا تفگ : رـصم  زا  رادـید  ماـگنه  هب  هسنارف ، نیـشیپ  روهمج  سیئر  نارتـیم ، هکناـنچ  عقاو ، رد  .دـهد (5)  شیازفا  ییاوه  تاـیلمع 
ریزو .دوش (6)  ظفح  دـیاب  ناریا  برع و  ناهج  ناـیم  یماـظن  هنزاوم ي  دوش و  بولغم  ناریا  اـب  گـنج  رد  قارع  دوبن  لـیام  روشک 

ود هسنارف  تلود  هزیگنا  : » تفگ قارع  هب  درادـناتا » رپوس   » يامیپاوه لوحت  زا  هسنارف  هزیگنا ي  هراـبرد ي  زین  هسنارف  تقو  هجراـخ 
 . (7) .تسا » قارع  ناریا و  گنج  رد  یماظن  هنزاوم ي  داجیا  مود ، لماع  قارع و  هنابلط ي  حلص  تالیامت  یکی  تسا ؛ هدوب  لماع 

هیرشن ي ناضمر  تایلمع  مامتا  اب  هلصافالب  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  روشک  نیا  یعافد  هینب ي  تیوقت  رد  قارع  اب  هسنارف  يراکمه  ریثأت 
قارع تیقفوم  رد  یساسا  مهم و  لماوع  زا  یکی  : » تشون يوسنارف  علطم  عبانم  زا  لقن  هب  ندنل ، پاچ  هلجملا ،

85 ص :

ص 218. ، 1373 نارهت ، هجراخ ، ترازو  تاراشتنا  پاچ و  هسسؤم  مود ، پاچ  هسنارف ، یفانم ، بایماک  . 314 - 1
.1361  / 4 زور 30 /  شرازگ  ص 340 ، ذخأم 57 ، . 315 - 2
.1361  / 5 زور 30 /  شرازگ  ص 375 ، ذخأم 57 ، . 316 - 3

ص 182. ذخأم 72 ، . 317 - 4
ص 182. ، 72 ذخأم . 318 - 5

ص 41. ذخأم 110 ، . 319 - 6
فراعم رـشن  رتفد  یمـشاه ، يدـهم  مامتها  هب  شلاـچ ، شمارآ و  لاس 1362 ، یناجنـسفر ، یمـشاه  تارطاخ  هماـنراک و  . 320 - 7

رهم 1362. ص 329 و 16،330  ، 1381 بالقنا ،

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 800 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_85_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_85_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_85_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_85_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_85_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_85_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_85_7
http://www.ghaemiyeh.com


ياهرتپوک یله  هلمج  زا  دوب  هسنارف  تخاس  ياه  حالس  زا  یقارع  ياهورین  هدافتسا ي  هرصب ، رد  یناریا  ياهورین  هلمح ي  عفد  يارب 
شرازگ نیا  رد  .دـندوب » زهجم  عیرـس ، شتآ  اـب  راـبریت  هب  زین  یهرز و  دـض  توـه »  » ياـه کـشوم  هـب  هـک  لازغ »  » عوـن زا  یگنج 

هک دـنا  هدـش  مازعا  قارع  هب  هسنارف  یماظن  ياه  نیـسنکت  ناسانـشراک و  زا  يدادـعت  اریخا  حالـس ، رب  هوالع  : » تسا هدـمآ  نینچمه 
رداص قارع  هب  هلحرم  نیا  رد  هسنارف  هک  ییاه  حالـس  شزرا  .تسا  گنج  ياه  ههبج  رد  يراج  عاضوا  رب  تراظن  اه  نآ  تیرومأم 

 . (1) .دوب » هسنارف  کنارف  درایلیم  هس  رب  غلاب  درک 

یـسایس و تیامح  زا  ار  روشک  نیا  هکنیا  رب  هوالع  اهروشک  ریاس  يوروش و  اپورا ، اکیرما ، اب  قارع  هدرتسگ ي  طباور  عومجم ، رد 
لماوع ریثأت  نمزدرک  .داد  شیازفا  گنج  لوط  رد  ار  قارع  یعافد  تردـق  درک ، رادروخرب  ناهج  ياـهروشک  زا  يرایـسب  یتاـغیلبت 

گنج هچخیرات ي  هب  یهاـگن  اـب  : » دـسیون یم  دـنک و  یم  یـسررب  ار  ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج  قارع و  میژر  ظـفح  رد  فلتخم 
یجراـخ ياـه  کـمک  هوبنا  هب  قارع  رگا  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  ( 1359-1363  ) م ياـه 1980-1984  لاـس  لوط  رد  قارع  ناریا و 

برغ يوروش و  ریهامج  داحتا  اب  نارهت  دوب و  هدشن  فیعضت  بالقنا  هجیتن  رد  ناریا  يداصتقا  یماظن و  تردق  تشادن و  یسرتسد 
هک هزادـنا  ناـمه  هب  اـقب  همادا ي  يارب  قارع  ییاـناوت  .دـش  یم  زوریپ  گـنج  رد  داـیز  لاـمتحا  هب  ناریا  تخادرپ ، یمن  ینمـشد  هب 
رد قارع  ییاناوت  .دشاب  یم  تسود  ياهروشک  ریاس  يدوعـس و  ناتـسبرع  تیوک ، نوهرم  تسا  روشک  نیا  یماظن  ياهورین  نوهرم 

یجراخ ياه  ماو  يدـقن و  ياه  کمک  رالد  درایلیم  هب 35 و 45  يدایز  هزادـنا  ات  گنج  ياه  ههبج  رد  یماظن  يرترب  هب  یباـیتسد 
 . (2) .تشاد » یگتسب 

كراخ هریزج ي  هب  هلمح 

اـه و هلول  طوطخ  یماـمت  تسا و  گرزب  اتبـسن  ییا  هقطنم  لوـط ، رتـمولیک  ضرع و 60  رتـمولیک  دودـح 32  اب  كراـخ  هریزج ي 
هریزج نیا  زا  گنج  نامز  رد  ناریا  یتفن  تارداص  دصرد  دون  .تسا  هدنکارپ  كراخ  رد  ناریا  یتفن  تاسیسأت 

86 ص :

.1361  / 5 زور 22 /  شرازگ  ص 601 و 602 ، ذخأم 57 ، . 321 - 1
ص 61. ذخأم 72 ، . 322 - 2
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ار كراخ  هریزج ي  ناریا ، تفن  رودص  ندرک  دودـحم  يارب  قارع  .تخاس (1)  يدیلک  یفدـه  ار  كراخ  رما  نیا  .دـش  یم  رداص 
، ناضمر تایلمع  زاغآ  اب  هلـصافالب  هسنارف  زا  تسوزگا  ياه  کشوم  ژاریم و  ياهامیپاوه  تفایرد  اب  تخانـش و  کیژتارتسا  یفده 

يرتمولیک ات 65  هک  درک  مـالعا  ییاـیرد » هعونمم ي  هقطنم ي   » قارع توا 1982م ، رد  نینچمه  .درک  هلمح  كراـخ  هریزج ي  هـب 
، ناریا تفن  رودص  هدمع ي  ياه  هنایاپ  كراخ ، هریزج ي  هب  هک  یتشک  ره  هب  هک  داد  رادشه  تفای و  یم  دادتما  كراخ  هریزج ي 

 . .دوش (2) یم  هلمح  دوش  کیدزن 

، نآ رد  رقتـسم  یماظن  نالوئـسم  روتـسد  هب  دـش و  مالعا  یگنج  هقطنم ي  هریزج  نیا  كراخ ، هریزج ي  هب  قارع  تالمح  زاـغآ  اـب 
نزاـخم كراـخ و  هریزج  تاسیــسأت  رب  هوـالع  قارع  تـالمح  رثا  رب  اریز   (3) دـنتفرگن ؛ ولهپ  اـه  هلکـسا  رد  شکتفن  ياـه  یتشک 

لمح و ياه  تکرـش  هب  قارع  رادشه  .دـندید  بیـسآ  دـندوب  تفن  يریگراب  راظتنا  رد  هلکـسا  رد  هک  ییاه  یتشک  تفن ، تارداص 
يارب دیدج  تالـضعم  تیدودحم و  بجوم  جیردت  هب  سراف (4)  جـیلخ  لامـش  رد  ناریا  ردانب  ریاس  كراخ و  هریزج  رد  یتفن  لقن 

نآ فده  هک  تسناد  زومرم  یتکرح  ار  قارع  دیدج  ياه  همانرب  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  یمـشاه  ياقآ  .دـش  ناریا  تفن  رودـص 
اب داد و  شیازفا  ار  تفن  تارداـص  ناتـسبرع  ناریا ، تفن  رودـص  رد  تیدودـحم  تازاوم  هب  .دوـب (5)  ناریا  نداد  رارق  راـشف  تحت 

يداصتقا ظاحل  زا  ار  ناریا  ات  .درک  لرتنک  تفن  تمیق  هلمج  زا  كراـخ ، هب  ار  قارع  هلمح ي  ياهدـمایپ  عقاو  رد  نآ ، نازرا  شورف 
.تفای شرتسگ  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  زین  اهرهش  هب  قارع  تالمح  .دنهد (6)  رارق  راشف  تحت  يزرا  عبنم  ظاحل  زا  و 

زا یـشخب  هک  درک  فارتعا  هکنیا  رب  هوالع  دـنومول  همانزور ي  اب  وگ  تفگ و  رد  مادـص  ناضمر  تاـیلمع  جـیاتن  ندـش  راکـشآ  اـب 
دوخ ياهرهش  ظفح  يارب  میتشادن  يرگید  لح  هار  ام  : » تفگ كراخ  هب  تالمح  عورش  هرابرد ي  دراد  رایتخا  رد  ار  ناریا  یضارا 

تجاجل هب  ناریا  هچنانچ  : » تفگ ناریا  دـیدهت  اـب  قارع  نایـشترا  عمج  رد  نینچمه  يو   (7) .دـندوب » هتفرگ  رارق  تالمح  دروم  هک 
ياهرازبا رگید  ام و  ياه  هدنگنج  هک  دوب  دهاوخ  ییاه  فده  نآ ، یکیژتارتسا  فادها  دهد  همادا  دوخ 

87 ص :

ص 242. ذخأم 72 ، . 323 - 1

ص 85. ذخأم 105 ، . 324 - 2
.1361  / 4 زور 27 /  شرازگ  ص 302 و 303 ، ذخأم 57 ، . 325 - 3

ص 652 و 653. ذخأم 57 ، . 326 - 4
راهب لاس 1361 ، هعمج  ياه  هبطخ  یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  يراکمه  اـب  بـالقنا  فراـعم  رـشن  رتفد  . 327 - 5

.1361  / 6  / 12 مود ، هبطخ  ص 507 و 508 ، مود ، دلج  ، 1376
.نامه . 328 - 6

.1361  / 5 زور 17 /  شرازگ  ص 571 و 572 ، ذخأم 57 ، . 329 - 7
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هک ییاه  شکتفن  شا و  یتفن  تاسیـسأت  هارمه  هب  كراخ  هریزج  داد و  دـنهاوخ  رارق  فدـه  دروم  یماظن  ياه  فدـه  نیب  یگنج ،
دنهاوخ ییاوه  يورین  ياه  هدنگنج  فده  اه ، نآ  تیلم  زا  رظن  فرص  دننک  یم  لمح  تفن  هقطنم  نآ  زا  ای  دنریگ  یم  ولهپ  نآ  رد 

هطقن ي اهنت  كراخ  هب  هلمح  هک  دوب  یتالمح  هنماد ي  شیازفا  دـیدج و  ههبج ي  شیاـشگ  ياـنعم  هب  مادـص  تاراـهظا   (1) .دوب »
.دوب نآ  زاغآ 

نویساربیل .تفگ (2)  نخـس  قارع  ههبج ي  شیاـشگ  زا  هسنارف  يرازگربـخ  .تشاد  هدرتـسگ  یباـتزاب  كراـخ  هـب  قارع  هـلمح ي 
نیا تلع  یتفن  ییایرد و  هنیمز ي  رد  لمع  راـکتبا  يریگ  تسد  هب  يارب  مادـص  شـالت  ناریا و  ياـهورین  ربارب  رد  ار  قارع  تسکش 

گنج همادا ي  زا  يریگولج  يارب  هدنام  یقاب  هار  اهنت  دـندش  دـعاقتم  اه  یقارع  هسنارف  يرازگربخ  شرازگ  هب  .درک (3)  رکذ  مادقا 
« گنج شرتسگ   » يانعم هب  قارع  مادقا  نیا  .تسا (4)  ناریا  یتفن  تارداص  رثکادـح  نداد  شهاک  ناریا و  عبانم  هب  هلمح  ههام ،  23

زدیول همیب ي  .تفای  شیازفا  ربارب  ود  هب  كراخ  هریزج ي  لانیمرت  زا  تفن  ياهرکنات  همیب ي  قح  قارع ، مادـقا  نیا  رثا  رب  .دوب   (5)
 . .تسناد (6) نایناریا  يارب  یتخس  هبرض ي  ار  همیب  قح  شیازفا 

گنج تشونرس  نییعت  يارب  ناریا  شالت 

يزوریپ بسک  گـنج و  همادا ي  زج  يرگید  هنیزگ ي  یماـظن ، یـسایس -  عاـضوا  رییغت  لـیلد  هـب  ناـضمر ، تاـیلمع  زا  سپ  ناریا 
زا یـشان  یناور  یماظن و  یـسایس -  يرترب  اریز  داد ؛ رارق  يراوشد  تیعقوم  رد  ار  ناریا  ناضمر  تایلمع  هجیتن ي  .تشادـن  یماـظن 
رد .دـیامن  مادـقا  گنج  مامتا  يارب  نآ  هب  یکتم  ات  تشادـن  رایتخا  رد  یمهم  زایتما  لاـح  نیع  رد  داد و  تسد  زا  ار  رهـشمرخ  حـتف 

قیفو اهدعب  .تسا  راوشد  رایسب  يزوریپ  بسک  هرصب و  قرـش  هقطنم ي  رد  يورـشیپ  داد  ناشن  ناضمر  تایلمع  هجیتن ي  لاح ، نیع 
ره رد  هرصب  قرش  لوا (7)  ياهدربن  : » تشون ناریا  رب  نآ  ریثأت  ناضمر و  تایلمع  زا  دوخ  لیلحت  رد  زین  ییارماس 

88 ص :

.1361  / 5 زور 23 /  شرازگ  ص 616 ، ذخأم 57 ، . 330 - 1
.1361  / 5 زور 26 /  شرازگ  ص 642 و 643 ، ذخأم 57 ، . 331 - 2

.1361  / 5 زور 26 /  شرازگ  ص 635 ، ذخأم 57 ، . 332 - 3
.1361  / 5 زور 28 /  شرازگ  ص 648 و 649 ، ، 57 ذخأم . 333 - 4

.نارهت زا  هسنارف  يرازگربخ  راگنربخ  ، 1361  / 5 زور 26 /  شرازگ  ص 636 ، ذخأم 57 ، . 334 - 5
.1361  / 4 زور 28 /  شرازگ  ص 322 و 323 ، ذخأم 57 ، . 335 - 6

يالبرک 4، ياه  تایلمع  اـب  لاـس 1365 و 1366  رد  مود  هلحرم ي  تفرگ و  ماـجنا  لاس 1361  رد  لوا  هلحرم  ياـهدربن  . 336 - 7
.دش ماجنا  يالبرک 8  يالبرک 5 و 
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نمـض ات  دنـشیدنیب  گـنج  ياـه  ههبج  رگید  قطاـنم  هب  دـیاب  هک  دروآ  دوجو  هب  اـه  یناریا  رد  ار  ساـسحا  نیا  نآ ، هلحرم ي  جـنپ 
 . (1) .دیآ » مهارف  مه  يریگلفاغ  يارب  مزال  طیارش  دنزاس و  هدنکارپ  رگید  یتایلمع  قطانم  رد  ار  ام  ياهورین  ناشیاه ، نایز  شهاک 

هب دـنور ، نیا  رد  .دـش  رجنم  گنج » يژتارتسا  نییعت   » يارب یثحابم  هلـسلس  هب  دـیدج  هقطنم ي  باختنا  اب  يزوریپ  بسک  ترورض 
تقو هدـنامرف  يزاریـش ، دایـص  دیهـش  .دـش  هجوت  نآ ، لبق  هلحرم ي  اب  هسیاقم  رد  یماکان  تلع  ناضمر و  تایلمع  لیلحت  هیزجت و 

ام : » دـیوگ یم  يو  .تسا  مهم  هک  دـنک  یم  هراشا  یتاکن  هب  ناضمر  تایلمع  هراـبرد ي  تاـسلج  زا  یکی  رد  شترا ، ینیمز  يورین 
مک مک  دـعب  اما  .درک  لزلزتم  الماک  ار  نمـشد  هک  میدرک  زاغآ  یمالـسا  يروهمج  روخرد  یتاـیلمع  ناـضمر ، تاـیلمع  عورـش  رد 

يور اهداهنشیپ  هک  دوب  هدش  يروط  رگید  رخآ  رد  .دش  یم  رتدودحم  نامراک  تفر  یم  ولج  نامز  هچ  ره  .دش  فیعـض  ام  تایلمع 
میراد و تماقتـسا  گنج  يارب  نانچمه  ام  هک  داد  یم  ناشن  نیا  : » دریگ یم  هجیتن  نینچ  سپـس  ناـشیا  .دز » یم  رود  ثلثم (2)  ود 

 . (3) .تسین » دسرب  فده  هب  دیاب  هک  یتکرح  نآ  يوگباوج  میتشاد  هک  یتاناکما  نآ  ام و  ناوت  یلو  میهد  همادا  میهاوخ  یم 

هک دوب  دقتعم  هقطنم  هب  نمشد  ياهورین  ییاج  هباج  هب  هجوت  اب  هاپـس ، تقو  هدنامرف  ییاضر ، ياقآ  تاسلج  نیمه  زا  رگید  یکی  رد 
دوب دقتعم  زین  هاپس ، ینیمز  يورین  تقو  یهدنامرف  نیشناج  يرقاب ، دیهش  میدرک » یم  لمع  رتدوز  هتفه  کی  دیاب   » و میدیبنج » رید  »

دیدرت دوب  دقتعم  يرقاب  دیهش  .مینک » ناربج  میتسناوتن  میدرک  شالت  هچ  ره   » ییاضر ياقآ  هتفگ ي  هب  میداتفا و  بقع  نمـشد  زا  ام 
هک دـنک  یم  هفاضا  حیـضوت  نیا  اب  ییاـضر  ياـقآ  .تسا  هدوب  رثؤم  ناـضمر  تاـیلمع  هجیتن ي  رد  گـنج  فقوت  اـی  نداد  همادا  رد 

هجیتن ي ییاضر  ياقآ  اهدعب   (4) .مییوگب » ماما  تمدخ  ار  نیا  دیاب   » دریگ یم  هجیتن  و  دوب » رثؤم  مه  نانبل  هثداح ي  »

89 ص :

(، 1380 مود ، پاچ  هاپس ، یگنهرف  زکرم  نارهت :  ) ینوراق ناندع  همجرت  یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  رکشلرس  . 337 - 1
ص 90.

ص ج 20 ، گنج ، رامـش  زور   ) .دوب ثلثم  لکـش  هب  ناضمر  تایلمع  رد  هرـصب  قرـش  هقطنم ي  رد  قارع  یعافد  عضاوم  . 338 - 2
(. 405-404 و 231

.1361  / 5 زور 12 / شرازگ  ص 520 و 521 ، ذخأم 57 ، . 339 - 3
.1361  / 5 زور 11 /  شرازگ  ص 498 و 509 ، ذخأم 57 ، . 340 - 4
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هب ناضمر  تایلمع  رد  تفای و  شیازفا  سدقلا  قیرط  تایلمع  زا  نمشد  ناوت  : » دیوگ یم  دنک و  یم  يدنب  عمج  ار  ناضمر  تایلمع 
رد ناضمر  تایلمع  رد  ام  .میدوب  هدشن  هجوتم  ار  عوضوم  نیا  یلو  مینک  هبلغ  نمشد  رب  میتسناوت  یمن  هنیمز  نیا  رد  ام  .تسشن  رمث 

تایلمع رود  یلو  میدرک  دراو  نمشد  رب  نیگنـس  تافلت  دراد ! ثحب  ياج  نامز  رد  میدرکن و  ریگلفاغ  ار  نمـشد  ناکم  کیتکات و 
 . (1) .میدروآ » يور  دودحم  تایلمع  هب  مه  دعب  دوبن و  ام  تسد  رد  هتشذگ  دننام 

: تسا دقتعم  دیدج  يژتارتسا  یحارط  رد  تایلمع  نیا  جیاتن  زا  هدافتسا  يارب  ناضمر ، تایلمع  لیلحت  هیزجت و  نمض  ییاضر  ياقآ 
الثم .تسا  هتفر  ول  نمشد  يارب  میدرک  یم  هدافتسا  نآ  زا  اه  تایلمع  هیلک ي  رد  هک  گنج  لوصا  مان  هب  ام  یساسا  هلئـسم ي  دنچ  »

زا يراک  زور  رد  ام  میتسه ، زیرکاخ ) ثادحا   ) یعونـصم ای  یعیبط  عناوم  هب  یکتم  ام  مینک ، یم  هلمح  بش  رد  ام  دـناد  یم  نمـشد 
 . (2) .مینک » یحارط  يدیدج  لوصا  مینک و  رکف  دیاب  نیاربانب ، مینک ؛ یم  هلمح  هدایپ  يورین  رب  هیکت  اب  ام  تسین ، هتخاس  نامتسد 

: دیاب تیقفوم  نیمضت  يارب  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  ناضمر  تایلمع  یسررب  زا  سپ  هاپس  شترا و  كرتشم  هسلج ي  رد 

(. هام ود  لقادح   ) دوش ینیب  شیپ  يزیر  حرط  يارب  یفاک  تصرف  نامز و  - 1

.دریذپ ماجنا  ناوت  شیازفا  - 2

 . .دوش (3) هجوت  رزودلوب ، ردول و  ربرفن و  کنات ، لماش  بسانم  تازیهجت  هب  - 3

يارب بسانم  نیمز  باختنا  اه و  کیتکات  رد  رییغت  هلمج  زا  یماظن  ياه  ترورـض  ناضمر  تایلمع  لیلحت  هیزجت و  اب  هک  یلاـح  رد 
ار يریگ  میمـصت  دـنور  يزوریپ ، بسک  تایلمع و  يارجا  يارب  یـسایس  ياـه  ترورـض  دـش ، یم  يریگیپ  یماـظن  يزوریپ  بسک 

يارب هک  یثحابم  هلـسلس  رد  دوب  مادص  طوقـس  زواجتم و  هیبنت  گنج  یلک  فدـه  هکنیا  هب  هجوت  اب  .درک (4)  یم  عیرـست  دیدشت و 
یـسایس و رظن  زا  یبوـنج  هقطنم  هک  دـش  نشور  عوـضوم  نیا  دـش  ماـجنا  نآ  تشونرـس  نییعت  گـنج و  يژتارتـسا  هـب  نداد  خـساپ 

فرصت ار  هرصب  میناوتب  رگا  هکنیا  هژیو  هب  دنک  نیمأت  ار  گنج  فادها  دناوت  یم  تسا و  تیمها  زئاح  کیژتارتسا 

90 ص :

.1374  / 6  / 26 هاپس ، گنج  یلاع  هرود  ییاضر ، نسحم  . 341 - 1
.1361  / 6  / 3 البرک ، يزکرم  هاگرارق  هسلج  شرازگ  دیشر ، یلعمالغ  رادرس  تشاددای  رتفد  . 342 - 2

.1361  / 6 هسلج 5 /  نامه ، . 343 - 3
رهم 1361. نامه ، . 344 - 4
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ياه تایلمع  یخرب  ناوت  یم  نامز ، بسک  ناوت و  شیازفا  يارب  لاح ، نیع  رد  .دوب (1)  دهاوخ  هداعلا  قوف  نآ  یسایس  ریثأت  مینک ،
هنوگره نیاربانب ، .دورب  نایم  زا  بونج  هقطنم  رد  نمـشد  زکرمت  ات  داد  ماجنا  برغ  هقطنم ي  رد  هژیو  هب  قطاـنم ، ریاـس  رد  دودـحم 
لـصاح جیاتن  نیا  ات  دش  یم  ینیب  شیپ  یحارط و  بونج  هقطنم ي  رد  گنج  یلک  فده  تمدخ  رد  قطانم  ریاس  رد  شالت  مادقا و 

هقطنم رد  تایلمع  دوش ؛ هدوزفا  شزومآ  تیفیک  هب  دـبای و  شیازفا  شناوت  ات  دریگ  رارق  يدوخ  يورین  رایتخا  رد  مزـال  ناـمز  دوش :
نیا رد  يزوریپ  بسک  اب  دوش و  یم  ظفح  گنج  ياضف  درک ؛ دهاوخ  لیمحت  نمـشد  رب  ار  يا  هدرتسگ  يدـنفادپ  طوطخ  برغ  ي 

 . .دش (2) دهاوخ  لصاح  ناریا  يارب  يرترب  یسایس  عضاوم  اه ، تایلمع 

، برغ رد  شترا  ینیمز  يورین  مدـقم  هاـگرارق  رد  هاپـس  شترا و  كرتـشم  هـسلج  زا  دیـشر  یلعمـالغ  رادرـس  تشادداـی  ساـسا  رب 
: دش مالعا  ریز  حرش  هب  برغ  بونج و  رد  ناریا  یلک  يژتارتسا 

.دوش هداد  يرتشیب  تیولوا  قطانم  ریاس  اب  هسیاقم  رد  هرصب  هب  - 1

.دراد دوجو  هرصب  فرصت  ناکما  بونج  هقطنم ي  رد  - 2

دوش فقوتم  گنج  ناریا ) يزوریپ  اب   ) تیعضو نیا  رد  رگا  تسا و  رتشیب  نمـشد  ندروآرد  وناز  هب  ناکما  بونج  هقطنم ي  رد  - 3
.تسا ناریا  یمالسا  يروهمج  دوس  هب 

 . .تسا (3) نکمم  رتشیب  بونج  رد  نمشد  یفیک  هدبز و  ياهورین  مادهنا  - 4

هتفرگ رظن  رد  اهورین  یگدامآ  یهدـنامزاس و  يارب  نامز  هام  هس  دـش و  یـسررب  عاـفد  یلاـع  ياروش  هسلج ي  رد  دـیدج  يژتارتسا 
لیمحت نمشد  رب  ار  دوخ  طیارـش  اه و  هتـساوخ  تسا  رتهب  ام  تیعـضو  هب  هجوت  اب  هک  درک  دیکأت  هسلج  نیا  رد  یمـشاه  ياقآ  .دش 

 . .میناسرب (4) نایاپ  هب  ار  گنج  مینک و 

گنج رد  مدرم  روضح  رب  ینبم  ینیمخ  ماما  نانخس  گنج و  راوشد  تیعضو  هب  نارهت  هعمج ي  زامن  ياه  هبطخ  رد  یمـشاه  ياقآ 
 . ییافک (5) بجاو  ناونع  هب 

91 ص :

.1361  / 6 هسلج 25 /  زا  سپ  نامه ، . 345 - 1
.1361  / 6 هسلج 22 /  مامتا  زا  سپ  يدنب  عمج  نامه ، . 346 - 2
.1361  / 6 هسلج 22 /  مامتا  زا  سپ  يدنب  عمج  نامه ، . 347 - 3

.1361  / 6  / 17 عافد ، یلاع  ياروش  هسلج  زا  ییاضر  ردارب  شرازگ  نامه ، . 348 - 4
هب تمدخ  هفیظو و  ماجنا  لاح  رد  ای  دنراد  لاغتشا  یناسنا  مولع  لیصحت  هب  هک  یناسک  هرابرد ي  ءاتفتسا  هب  خساپ  رد  ماما  . 349 - 5
هب دیاب  دنورب ، ههبج  هب  دنراد  تردـق  هک  يدارفا  مامت  رـضاح  لاح  رد  : » دـندومرف ههبج  هب  نتفر  يارب  دنلوغـشم  یمالـسا  يروهمج 
راک ره  رب  دـنورب و  ههبج  هب  تسا  بجاو  دراد  زاین  اـه  نآ  هب  ههبج  هک  دـنداد  صیخـشت  هچناـنچ  دـننک و  هعجارم  لوئـسم  تاـماقم 
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همه و هک  ماـما  ریخا  رظن  هب  عجار  دـمآ و  اـقآ  دـمحا  : » دـسیون یم  دوـخ  تارطاـخ  رتـفد  رد  یمـشاه  ياـقآ  .تسا » مدـقم  يرگید 
نیا دش  رارق  دش  تبحـص  دوش ، نیمأت  هیافکلا » هب  نم   » هکنیا ات  دننک  هعجارم  ههبج  هب  نتفر  يارب  هک  دـنفظوم  لغـش  ره  ناگدـنراد 

ص 14، ، 1380  / 3 نارحب 24 /  زا  سپ  یمالسا ، يروهمج  همانزور  « ) .دنورن ساسح  لغاشم  نالوئـسم  ات  دوش  لیدعت  یمک  هیرظن 
(. نابآ 1361 هبنش 15  تارطاخ 
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: درک دـیکأت  نینچ  گـنج  ياـه  نادـیم  رد  ناـناوج  روضح  يارب  شترا (2)  هاپــس و  نارــس  مـالعا  رظن و  رب  دـنک (1) و  یم  هجوت 
نییعت  » موهفم یمـشاه  ياقآ  تاحیـضوت   (3) .تسا » شیپ  رد  گـنج  مهم  تـکرح  نـیرخآ  زاـس  تشونرـس  ساـسح و  ياـهزور  »

.داد لکش  ار  زاس  تشونرس  تایلمع  اب  گنج » تشونرس 

تفرگ یم  تروـص  گـنج  يژتارتـسا  هراـبرد ي  هک  یثحاـبم  تازاوـم  هب  ناـضمر و  تاـیلمع  زا  سپ  گـنج  دـیدج  هلحرم ي  رد 
رب فرـشم  تاعافترا  يزاسدازآ  نآ  فده  هک  تفرگ  ماجنا  راموس  هقطنم ي  رد   1361  / 7 خیرات 9 /  رد  لیقع  نب  ملـسم  تایلمع 

.دوب راموس  رهش 

؛ مینک يراددوخ  تشد  رد  شرتسگ  زا  دـیاب  : » دوب دـقتعم  برغ  هقطنم ي  رد  تایلمع  يارجا  هرابرد ي  دیشر (4)  یلعمالغ  رادرس 
روصت نیا  دناوت  یم  نیا ، رب  هوالع  .درک  دهاوخ  لیمحت  ام  رب  ار  يدـیدج  يدـنفادپ  طوطخ  دریگ و  یم  ار  ام  ناوت  هلئـسم  نیا  اریز 
ناشیا .میا » هدمآ  برغ  هقطنم ي  هب  بونج  رد  تسکـش  تلع  هب  مینک و  نیمأت  میتسناوتن  ار  هرـصب  فدـه  ام  هک  دروایب  دوجو  هب  ار 

نیا ریغ  رد  میوش  قفوم  امتح  دیاب  درک  یم  دیکأت  تسناد و  یم  ریذـپان  بانتجا  برغ  هقطنم ي  رد  ار  تایلمع  يارجا  لاح  نیع  رد 
بوچراـچ رد  دوـب  ناـمز  نتفرگ  يارب  یکیتکاـت  هک  برغ  رد  تـکرح  ناـشیا  رظن  زا   (5) دش ، دـهاوخ  رتدـب  ام  تیعـضو  تروص 

برغ هب  بونج  زا  ار  شیاهورین  نمشد  تاعافترا ، رب  طلست  اب  اریز   (6) تسا ؛ لوبق  لباق  تاعافترا  فرصت  اب  اهنت  یلک و  يژتارتسا 
نیمأت تسا  بونج  رد  نمـشد  ياهورین  مکارت  شهاک  هک  برغ  رد  تایلمع  یلـصا  ياه  فده  زا  یکی  هجیتن  رد  دناشک و  دهاوخ 

یلو .دوش  یسررب  دیاب  نمشد  ياهورین  ییاج  هباج  يارب  لیقع  نب  ملسم  تایلمع  يراذگریثأت  نازیم  ساسا  نیا  رب  .دش (7)  دهاوخ 
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.دوب هاپس  حتف  هاگرارق  هدنامرف  ناضمر  تایلمع  رد  تسا و  گنج  ناهدنامرف  زا  دیشر  یلعمالغ  رادرس  . 353 - 4
.1361  / 6 هسلج 22 /  زا  سپ  يدنب  عمج  ذخأم 170 ، . 354 - 5

.1361  / 6 حبص 28 /  تعاس 10  هاپس ، يزکرم  داتس  رد  هسلج  ذخأم 170 ، . 355 - 6
.1361  / 6 هسلج 22 /  زا  سپ  يدنب  عمج  ذخأم 170 ، . 356 - 7
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هباج بجوم  نکل  تشاد  یتبثم  ياهدمایپ  یناور  یحور -  یماظن و  ظاحل  هب  هک  یلاح  نیع  رد  تایلمع  نیا  دهد  یم  ناشن  دهاوش 
.دشن برغ  هب  بونج  زا  نمشد  ياهورین  ییاج 

نیرمح تاعافترا  يور  رب  نایـسوم  یمومع  هقطنم ي  رد  نابآ 1361  مهد  خـیرات  رد  مرحم  تایلمع  دـیدج ، تاکرحت  همادا ي  رد 
فرصت 300 ناریا و  كاخ  زا  عبرم  رتمولیک  يزاسدازآ 700  هب  هک  دوب  نآ  ياهدرواتسد  تایلمع  نیا  رد  مهم  هلئـسم ي  .دش  زاغآ 

نیا رد  .دـش (1)  رجنم  هقطنم  نیا  رد  قارع  یتفن  ياه  هاچ  تادـیبز و  یتفن  هقطنم  زا  یـشخب  هلمج  زا  قارع  كاخ  زا  عبرم  رتمولیک 
یتکرح عورـش   » ار قارع  مادـقا  نیا  ناشیا  یمـشاه ، ياقآ  هب  نآ  شرازگ  اب  .دـندرک  هدافتـسا  ییایمیـش  زاگ  زا  اه  یقارع  تایلمع ،

كانرطخ حالس  نیا  زا  عافد  يارب  دیاب  داد و  دنهاوخ  ماجنا  دیآرب  ناشتسد  زا  يراک  ره  اه  یقارع  : » درک دیکأت  دیمان و  كانرطخ »
 . (2) .مینکب » يرکف 

يژتارتسا دـیدرگ  ببـس  نیرمح  لابج  ياه  يدـنلب  يور  زا  قارع  هراـمعلا  رهـش  ياـمنرود  شیادـیپ  مرحم و  تاـیلمع  رد  تیقفوم 
یماـظن ناوت  شیازفا  لامـش و  هب  بونج  زا  نمـشد  ياـهورین  ییاـج  هباـج  فدـه  اـب  روشک  برغ  رد  تاـیلمع  يارجا  يارب  دـیدج 
نامزاس رد  تارییغت  نیرخآ  زین  مرحم و  تایلمع  هعـسوت ي  موادـت و  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  اـب  هسلج  رد  هکناـنچ  .دوش  شومارف 

اب تاقالم  رد  يزاریش  دایص  دیهش  نابآ  هدزناپ  زور  یمشاه ، ياقآ  شرازگ  ربانب  .دش (3)  ثحب  گنج  هدنیآ  يژتارتسا  هاپس و  مزر 
رد قارع و  رد  یمالـسا  یبـالقنا -  تموکح  لیکـشت  دـنک و  یم  وگو  تفگ  مرحم  تاـیلمع  هقطنم ي  تیـساسح  هب  عـجار  ناـشیا 

تایلمع همادا ي  اعیرس  دوش  یم  رارق  دناد و  یم  نکمم  هدش ، دازآ  قطانم  هعسوت  تروص  رد  ار  هیئافلح  هرامعلا و  رهش  رد  هقطنم و 
: دیوگ یم  مرحم  لیقع و  نب  ملسم  تایلمع  ود  دمایپ  هرابرد ي  دوخ  تارطاخ  رد  يزاریش  دایص  دیهـش  .دننک (4)  بیقعت  ار  مرحم 
ار هدرتسگ  یتایلمع  میراد ، تسد  رد  هک  يا  هدـمع  ناوت  اب  میناوت  یم  ام  هک  داد  یم  ناشن  دـش ، ماجنا  هک  تاـیلمع  ود  ياـمن  رود  »

 . (5) .مینک » يزیر  حرط 
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تاـیلمع ود  جـیاتن  ساـسارب  دوب ، گـنج  تشونرـس  نییعت  شفدـه  هک  بوـنج ، هقطنم ي  رد  هدرتـسگ  تاـیلمع  هفطن ي  عـقاو ، رد 
گنج و يژتارتسا  یـسررب  ثحب و  هاپـس  شترا و  تاسلج  رد  تفرگ و  لکـش  ینایم ، ههبج ي  رد  مرحم  تایلمع  هژیو  هب  دودـحم ،

 . .دش (1) زاغآ  هدرتسگ  تایلمع 

ود زا  لصاح  ياه  يزوریپ  ریثأت  تحت  دوب ، گنج  کیژتارتسا  هرابرد ي  یلبق  ياه  ثحب  همادا ي  یعون  هب  هک  دـیدج  ثحاـبم  رد 
دیکأت  (2) گنج » هویـش ي  رد  رییغت   » ترورـض رب  هاپـس  تقو  یهدـنامرف  نایـسوم ، رد  مرحم  راموس و  رد  لیقع  نب  ملـسم  تایلمع 

: دش حرطم  هنوگ  نیا  گنج  تشونرس  نییعت  فده  اب  کیژتارتسا و  يدرکیور  اب  یماظن  فادها  درک و 

-1 مینک : لیمحت  نمـشد  رب  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  میناوتب  هک  دـناشک  یم  يدـیدج  هلحرم ي  هب  ار  گـنج  ریز  طاـقن  هب  يورـشیپ  »
 . (3) .دادغب » نداد  رارق  شتآ  ریز  - 3 یبرغ ؛ یلع  هرامعلا -  هقطنم ي  فرصت  - 2 هرصب ؛) قرش  هقطنم ي   ) هرصب فرصت 

ياقآ .دش  یحارط  دودحم  ياه  تایلمع  فده  نیمه  اب  اساسا  تفای و  ترورض  ناوت  شیازفا  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  هکنیا  هب  رظن 
نیمه دیاب  رضاح  لاح  رد  :» دنک یم  يریگ  هجیتن  هراشا و  نامز  تیدودحم  اب  نآ  ضقانت  یمزر و  ناوت  تیوقت  ترورض  هب  ییاضر 

لثم زاب  ایآ  دشاب ، هنوگچ  ام  گنج  هویـش ي  : » دیوگ یم  هسلج  ياضعا  هب  باطخ  ناشیا  سپـس  .مینک » لمع  ار  لبق  هام  دـنچ  هویش 
 . (4) هن »؟ ای  تسا  هدیسر  شنامز  ایآ  میهد و  رییغت  ار  گنج  هویش ي  دیاب  ای  مینک  لمع  قباس 

رد یبرغ  یلع  هرامعلا -  هقطنم  فرـصت  هب  دـش و  رجنم  یماظن  تاظحالم  نتفرگ  هدـیدان  هب  یـسایس  تیعـضو  دـیدج  هلحرم ي  رد 
حرط هیلوا ، ياه  یـسررب  زا  سپ  .دـش  هجوت  نیرمح  لابج  رد  مرحم  تایلمع  ياه  يزوریپ  همادا ي  رد  یماظن و  گرزب  حرط  کی 
ياقآ .دـش  هئارا  دـش ، لیکـشت  یمالـسا ، ياروش  سلجم  رد  هک  عافد ، یلاع  ياروش  هسلج ي  رد  هاپـس  تقو  یهدـنامرف  يداهنـشیپ 

دودحم يرادـقم  حرط  تاظحالم  نیمه  هب  رظن  .دراد (5)  مزال  تقو  یتدم  تسا و  لکـشم  عیـسو و  حرط  نیا  دوب  دقتعم  یمـشاه 
ياقآ هکنانچ  دروآ ؛ دوجو  هب  گنج  تشونرس  نییعت  رب  ینبم  ار  يدیدج  تاروصت  یلو  دش 
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زاـس تشونرـس  تاـیلمع ) نیا   ) يوق نظ  هب  : » دـسیون یم  دوخ  تشادداـی  رتفد  رد  يزاریـش ، دایـص  دیهـش  شرازگ  زا  سپ  یمـشاه 
 . (1) .تسا »

داجیا شترا  هاپـس و  نیب  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  هک  يرظن  فالتخا  اجیردـت  هرامعلا ، هقطنم  رد  تایلمع  یحارط  قیمعت  تازاوم  هب 
عیرست بجوم  گنج  دنور  رد  شترا  ینیمز  يورین  یهدنامرف  اب  هاپس  یهدنامرف  یگنهامه  هتشذگ ، رد  .دش (2)  راکشآ  دوب ، هدش 
یمشاه ياقآ  .دش  هدیشک  نارهت  هب  شترا  هاپس و  فالتخا  هنماد ي  اجیردت  نآ ، تاریثأت  تافالتخا و  ندش  راکشآ  اب  یلو  دش  یم 

رد رـصع  زورما  هک  دوب  هتـساوخ  ناشیا  .مدرک  تبحـص  ینفلت  يا  هنماخ  ياقآ  اب  : » دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  دوخ  تارطاخ  رتفد  رد 
هرابرد ي بش  .مینک  هرکاذم  دنا  هدـمآ  ههبج  زا  يرما  رد  تروشم  يارب  هک  ییاضر  نسحم  يزاریـش و  دایـص  نایاقآ  اب  ناشیا  رتفد 
« .دوب تایلمع  حرط  رد  فالتخا  عفر  يارب  تروشم  اه  نآ  مهم  راک  مدیسرپ و  ییاضر  نسحم  يزاریـش و  دایـص  نایاقآ  مهم  بلطم 
خیرات 13 رد  اددجم  دوب ، هداد  خر  تایلمع  زاغآ  زا  لبق  زور  اهنت 9  نمهب 1361 و  هعمج 8  زور  رد  عوضوم  نیا  هک  یلاح  رد   (3)

ههبج زا  ییاضر  نسحم  يزاریـش و  دایـص  ياقآ  میتفر  يا  هنماخ  ياقآ  رتفد  هب  رهظ  : » دـسیون یم  دوخ  رتفد  رد  یمـشاه  ياقآ  نمهب 
کی میمـصت  میدرک و  هرکاذـم  رهظزادـعب  راهچ  تعاس  ات  .دنتـشاد  فالتخا  زاغآ ، هطقن ي  هدـنیآ و  تایلمع  هوحن ي  رد  .دـندمآ 

رایتخا رد  هدنمزر  ياهورین  هدمع ي  هکنیا  رطاخ  هب  .درک  تمواقم  ییاضر  ياقآ  یلو  دـمآ  هاتوک  يزاریـش  دایـص  ياقآ  .دـش  هفرط 
 . (4) .دنتشگرب » رتشیب  تعرس  هب  زاین  یسایس و  تاظحالم  اب  تسا و  هاپس 

نییعت يارب  هیلوا  يراودیما  .دـش  زاغآ  هللاای  زمر  اب  1361 و   / 11 خـیرات 17 /  رد  رجفلاو  مان  اب  رجف و  ههد ي  رد  تایلمع  ماـجنارس 
نارهت هب  یلاسرا  ياه  شرازگ  اجیردـت  هیلوا ، تیقفوم  مغر  یلع  .دوب  رثؤم  رایـسب  تایلمع  مان  نامز و  باختنا  رد  گنج  تشونرس 

ود هکنانچ  .درک  یم  نایب  ار  تایلمع  رد  یماکان 
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.دش ماجنا 
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رتفد رد  یمـشاه  ياقآ  دش ، لیکـشت  نارهت  رد  نمهب  خـیرات 19  رد  هک  عافد  یلاع  ياروش  هسلج ي  رد  تایلمع  زاـغآ  زا  دـعب  زور 
دایص دیهش  اهدعب   (1) .تسا » راک  فقوت  لوا و  هلحرم ي  فادها  ندشن  ققحم  زا  یکاح  اه  شرازگ  : » دـسیون یم  دوخ  تشاددای 

شتیعـضو بش  کی  رد  هک  دوب  یتایلمع  یتامدقم ، رجفلاو  تایلمع  : » دـیوگ یم  تایلمع  نیا  هرابرد ي  دوخ  تارطاخ  رد  يزاریش 
 . (2) .دش » صخشم 

گنج دیدج  هلحرم ي  رد  اه  یقارع  هک  يدیدج  عناوم  هب  تایلمع  نیا  هرابرد ي  نارحب  زا  سپ  باتک  همدقم ي  رد  یمـشاه  ياقآ 
شقن دـیابن  هتبلا  : » دـسیون یم  دـنک و  یم  هراـشا  عناوم  نیا  زا  روـبع  يارب  ناگدـنمزر  نتـشادن  هبرجت  دـندرک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا 

یم گنج  کیسالک  هویش ي  هب  رتشیب  یکی  هک  میریگب  هدیدان  تایلمع  ماجنا  هوحن ي  رد  ار  هاپس  شترا و  ناهدنامرف  رظن  فالتخا 
قفوم یتامدـقم  رجفلاو  تایلمع  هجیتن  رد   (3) .درـشف » یم  ياپ  هنابلط  تداهـش  یبالقنا و  يراکتبا  هویـش ي  رب  يرگید  دیـشیدنا و 

 . .دوبن (4)

نیمه هب  هجوت  اب  هک  رجفلاو ، تایلمع  جیاتن  ندش  راکـشآ  اب  گنج ، تشونرـس  نییعت  يارب  مدرم  نالوئـسم و  رد  تاراظتنا  شیازفا 
.دوش یسررب  یمشاه  ياقآ  اب  ینیمخ  اقآ  دمحا  دیس  موحرم  تارکاذم  رد  دش  ببس  تفای ، مان  رییغت  یتامدقم » رجفلاو   » هب هظحالم 

ار مدرم  تاراظتنا  هک  میوگب  ار  گنج  رابخا  يا  هنوگ  هب  منکب و  يا  هبحاصم  نم  دش  رارق  : » دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یمشاه  ياقآ 
 . (5) .مهدب » هیحور  میامن و  هیجوت  ار  دوجوم  عضو  منک و  تیاده  دوب  هتفر  الاب  هلمح  لوا  زور  تاغیلبت  رثا  رب  هک 

هتـشون هب  ات  دش  ببـس  تایلمع  هجیتن ي  هب  تبـسن  ینارگن  هکنآ ، تسخن  .تشاد  مهم  ياهدمایپ  یتامدقم  رجفلاو  تایلمع  یماکان 
شترا و فالتخا  نینچمه  .دنک (6)  بیقعت  ار  یهدـنامرف  راک  فعـض  سرزاب  مازعا  اب  سلجم  زا  یناحور  رتکد  یمـشاه  ياقآ  ي 

رد هسلج  هرابرد  یمشاه  ياقآ  هکنانچ  .داد (7)  شرتسگ  ار  هاپس 

96 ص :

.1361  / 11 تارطاخ 19 /  نارحب ،» زا  سپ  ، » ص 8 ، 1380  / 5  / 4 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 371 - 1
ص 343. ذخأم 187 ، . 372 - 2

ص 14. ، 1380  / 2  / 17 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 373 - 3
ص 92. ، 1378 ین ، رشن  یناجنسفر ، یمشاه  ياقآ  اب  وگو  تفگ  اه -  تحلصم  اه و  تقیقح  يریفس ، دوعسم  . 374 - 4

«. نارحب زا  سپ  ، » ص 8 ، 1380  / 4  / 5 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 375 - 5
.1361  / 12 تارطاخ 15 /  نارحب ،» زا  سپ  ، » ص 10 ، 1380  / 4  / 7 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 376 - 6

فالتخا اجنامه  درک و  دراو  ام  ياهورین  رب  ار  كوش  نیلوا  ناضمر  تایلمع  رد  یماـکان  تسا  رظن  نیا  رب  یمـشاه  ياـقآ  . 377 - 7
(. ص 12 ، 1382  / 11  / 14 ناهیک ، همانزور   ) .درک زورب  یماظن  راتخاس  گنج و  یهدنامرف  دعب  ود  رد  شترا  هاپس و 

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 812 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_96_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_96_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_96_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_96_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_96_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_96_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_96_7
http://www.ghaemiyeh.com


( يزاریـش  ) دایـص ياقآ  : » دسیون یم  یلیبدرا  يوسوم  ياقآ  روهمج و  سیئر  ینیمز و  يورین  هاپـس و  ناهدنامرف  روضح  اب  ماما  رتفد 
زا رتشیب  یمک  جیـسب  قیرط  زا  مدرم  روضح  اب  هاپـس  ياهورین  دادـعت  نوچ  هتـشاذگ  اه  یـشترا  يور  يدـب  رثا  تشاد ، هلگ  هاپـس  زا 

شترا (2) ترواشم  رتفد  اب  هسلج  هراـبرد ي  نینچمه  ناـشیا   (1) .دشاب » یلصا  هدنریگ ي  میمـصت  دهاوخ  یم  هاپـس  هدش و  شترا 
هاپـس دشر  زا  ار  اه  یـشترا  ینارگن   » و دـنداد » هئارا  یتایرظن  اه و  شرازگ  دـندمآ و  شترا )  ) ترواشم رتفد  زا  رـصع  : » دـسیون یم 

 . (3) .دنتفگ »

یمـشاه ياقآ  .دوش  داجیا  هاپـس  شترا و  یگنهامه  يارب  یهدنامرف  دیدج  راتخاس  ات  دش  ثعاب  هاپـس  شترا و  تافالتخا  شرتسگ 
عجار دمآ و  اقآ  دمحا  رـصع  : » دسیون یم  ینیمخ  اقآ  دـمحا  موحرم  اب  هسلج ي  زا  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  عوضوم  نیا  هرابرد ي 

رظن درک  تروشم  يا ، هنماخ  ياقآ  هب  اوق  لک  یهدـنامرف  تارایتخا  ندرپس  يارب  میدرک ، تبحـص  هاپـس  روشک و  عضو  گنج و  هب 
هک دشاب  هاپس ) شترا و   ) اهنیا زا  رتالاب  یـسک  دیاب  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  : » دیوگ یم  يرگید  ياج  رد  ناشیا   (4) .مداد » قفاوم 
دـش ثحب  .دنوش  گنج  یلمع  لئاسم  دراو  دنتـساوخ  یمن  ناشیا  یلو  دوب  ماما  ام  همه ي  رظن  زا  صخـش  نیا  .دهدب  نامرف  اهنیا  هب 

ناشیا هک  دوبن  تحلـصم  دندوب و  روهمج  سیئر  يا  هنماخ  هللا  تیآ  میدش  حرطم  يا  هنماخ  هللا  تیآ  نم و  دـیایب  يرگید  سک  هک 
هک دوب  نیا  هر )  ) ماما رگید  ریبعت  .دوبن  گنج  بسانم  ناشیا  یمسج  عضو  دندوب و  هدید  بیـسآ  رورت  هثداح ي  رد  .دنورب  ههبج  هب 

همدقم ي رد  یمشاه  ياقآ   (5) .دندرک » باختنا  ارم  اذل  دـننک ، هرادا  دـیاب  ناشدوخ  سلجم  سیئر  دراد و  سیئر  بیان  ود  سلجم 
هک دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ماما  دـعب ، ياه  لاس  رد  : » دـسیون یم  گنج  یلاـع  یهدـنامرف  نییعت  هراـبرد ي  زین  نارحب  زا  سپ  باـتک 
اب هک  داتفا  بناجنیا  مان  هب  هعرق  نیا  دشاب و  هتـشاد  رما  تحت  ار  اهورین  همه ي  هک  دننک  داجیا  يدـحاو  یهدـنامرف  گنج  لک  يارب 

مهم راک  دوخ  هک  سلجم ، رد  متیلوئسم  ظفح 
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تفگ رد  ناـشیا   (1) .تشاد » همادا  گنج  رخآ  اـت  دـش و  عورـش  یتامدـقم  رجفلاو  تاـیلمع  زا  دـعب  تیلوئـسم  نیا  دوب ، تخـس  و 
یگنهاـمه لکـشم  .متفر  گـنج  یهدـنامرف  هب  نم  دوبن ، قفوم  هک  یتامدـقم  رجفلاو  تاـیلمع  زا  سپ  : » دـیوگ یم  يرگید  يوگو 

 . (2) .دوب » هدمآ  دوجو  هب  هرابود  هاپس  شترا و 

هعمج ي زامن  رد  یمشاه  ياقآ  دش و  شودخم  يا  هزادنا  ات  تایلمع  کی  رد  يزوریپ  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  روصت  نیا ، رب  هوالع 
ار هتکن  نیا  درک : مالعا  هراشا و  دورب » دیاب  ثعب  بزح   » هکنیا رب  ینبم  ناریا  یگنج  تسایس  هب  گنج  عاضوا  زا  یلیلحت  یط  نارهت 
، ناریا تلم  هک  میوگ  یم  ار  نیا  .دشاب  ینالوط  گنج  تسا  نکمم  .مینک  تمواقم  دایز  گنج  نادیم  رد  نونکا  دیاب  هک  میوگ  یم 

 . .دوش (3) یم  مامت  ادرف  سپ  ای  ادرف  هیضق  هک  دهدن  هدعو  شدوخ  هب 

دنفسا رد  عافد  یلاع  ياروش  هسلج ي  رد  نآ  یماکان  للع  یسررب  یتامدقم و  رجفلاو  تایلمع  مامت  زا  سپ  هلصافالب  لاح ، نیع  رد 
رجفلاو تایلمع  عقاو ، رد  .دهد (4)  هئارا  رگید  زور  دنچ  ات  شترا  ار  ییاهن  حرط  ات  دـش  ببـس  تایلمع  يارجا  يارب  شالت  ، 1361

داد و هـئارا  شترا  ار  رجفلاو 1  یتایلمع  حرط  تایلمع ، یماکان  للع  یـسررب  زا  سپ  دش و  ماجنا  هاپـس  داهنـشیپ  ساسا  رب  یتامدقم 
هداعلا قوف  يروف و  هسلج ي  کی  اب  : » دیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  دوخ  تارطاخ  رد  يزاریش  دایص  دیهـش  .دش  بیوصت  نآ  داهنـشیپ 

 . (5) .میتشاذگ » رجفلاو 1  مه  ار  شمسا  میتفر و  يدعب  تایلمع  لابند  هب  البرک ، هاگرارق  رد 

هب کت  تایلمع  نیا  رد  یلصا  فده  .دش  یحارط  هکف -  ات  نیرمح  تاعافترا  یلبق -  هقطنم ي  یبرغ  لامـش  رد  رجفلاو 1  تایلمع 
1362  / 1 خیرات 21 /  رد  تایلمع  .دوب (6)  قمع  رد  يورشیپ  سپـس  یقوف و  لبج  فرـصت  نآ و  فرـصت  لیمکت  نیرمح و  لابج 

تاغیلبت تایلمع و  مالعا  زا  تسا  هدشن  نشور  تایلمع  هجیتن ي  ات  دش  ررقم  یتامدقم ، رجفلاو  تایلمع  جیاتن  هب  هجوت  اب  .دش  زاغآ 
.دوش (7) مالعا  تایلمع  ربخ  هک  درک  داهنشیپ  ینیمخ  اقآ  دمحا  اه ، یقارع  يادص  رس و  هب  هجوت  اب  لاح ، نیع  رد  .دوش  يراددوخ 

.تشادن يریثأت  نآ  مامتا  گنج و  دنور  رد  یتامدقم  رجفلاو  تایلمع  دننامه  رجفلاو 1  تایلمع  تشونرس 
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یمـشاه ياقآ  .دش  یـسررب  گنج  تیعـضو  روهمج ، سیئر  ریزو و  تسخن  شترا ، هاپـس و  ناهدنامرف  روضح  اب  دیدج ، هلحرم  رد 
زا .دیسرن  رظن  هب  حیحص  هک  دنتساوخ  یم  تقو  هام  شـش  هدنیآ ، گرزب  تایلمع  يارب  : » دسیون یم  صوصخ  نیا  رد  دوخ  رتفد  رد 

نیرت مهم  زا  یکی  نانچمه  هاپـس  شترا و  فـالتخا  موادـت   (1) .دـننک » يزیر  همانرب  کچوک  تایلمع  هراـبرد ي  میتساوخ  اـه  نآ 
: دسیون یم  هدنیآ  تایلمع  رد  نآ  تاریثأت  زا  دنک و  یم  هراشا  نآ  هب  دوخ  تارطاخ  رد  یمشاه  ياقآ  هک  تسا  یتاعوضوم 

تایلمع یهدنامرف  رـس  رب  ییاضر  نسحم  ینیمز و  يورین  هدـنامرف ي  .میتشاد  يا  هسلج  گنج  يارب  يا  هنماخ  ياقآ  رتفد  رد  بش  »
نیلوا دش  رارق  .تسا  نارگ  هاپـس  يارب  شترا و  زا  مه  نآ  دشاب و  یهدنامرف  تدـحو  دـهاوخ  یم  يزاریـش  دایـص  .دـنراد  فالتخا 

یمن ای  دهاوخ  یمن  دایص  یلو  .دنشاب  هتشاد  مه  يا  هناگادج  تایلمع  دنتـساوخ ، رگا  دنهد  ماجنا  كرتشم  هتـشذگ  لثم  ار  تایلمع 
 . (2) .تسا » هدش  زاس  لکشم  ههبج ، ناهدنامرف  فالتخا  .تسا  قفاوم  هاپس  دهد و  ماجنا  لقتسم  تایلمع  دناوت 

هوحن ي رد  شترا  هاپـس و  نایم  فالتخا  زورب  تشادن  یبولطم  تیعـضو  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  یماظن  تالوحت  دـنور  هک  یلاح  رد 
.دوب نارهت  رد  ینارگن (3)  أشنم  رما  نیمه  درک و  یم  میسرت  ار  یبولطمان  يامنرود  تایلمع ، يارجا  یحارط و 

ياـقآ .درک  یحارط  ناریا (4)  یعافد  غولب  و  گـنج » یکیتکاـت  تسب  نب  نتـسکش   » ترورـض هب  خـساپ  رد  هاپـس  ار  ربیخ  تاـیلمع 
یمن يداع ، کیسالک  تایلمع  اب  تسا  دقتعم  هاپس  یهدنامرف  .دوب  هاپـس  زا  راکتبا  : » دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  دوخ  رتفد  رد  یمـشاه 
( هقطنم  ) نیمه لثم  .دش  لمع  دراو  هاپس  صاخ  هویش ي  هب  تسا  لفاغ  نمشد  همک  یطاقن  زا  دیاب  داد و  تسکش  ار  نمشد  دوش 
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.1362  / 2 شرازگ 26 /  ص 85 ، ذخأم 150 ، . 391 - 2

شترا و فالتخا  زا  ینارگن  راهظا  اب  باتک  نتم  همدقم ي  رد  اهراب  شمارآ  شلاچ و  باتک  رد  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  . 392 - 3
دوخ هب  نالوئـسم  ریاس  ناشیا و  زا  ار  يدایز  تقو  یگنهامه  تافالتخا و  عفر  يارب  شالت  هک  دـنک  یم  هراشا  عوضوم  نیا  هب  هاـپس 

.دش دهاوخ  هداد  حیضوت  دعب  تاحفص  رد  عوضوم  نیا  هرابرد ي  .داد  صاصتخا 
.حلسم ياهورین  لک  داتس  سیئر  نیشناج  دیشر  یلعمالغ  رادرس  اب  وگو  تفگ  ص 8 ، ، 1380  / 7  / 5 تاعالطا ، همانزور  . 393 - 4

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 815 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_99_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_99_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_99_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_99_4
http://www.ghaemiyeh.com


یمن قبطنم  دوخ ، لنـسرپ  رازبا و  اه ، هبرجت  اه ، شزومآ  اـب  ار  تاـیلمع  هنوگ  نیا  شترا  یهدـنامرف  اـما  ...و  نونجم )  ) هریزج روه ،
اجنیا هب  ار  راک  داضت ، نیا  .دنهد  ماجنا  یهجوت  لباق  تایلمع  دنناوت  یمن  مه  القتـسم  .دـننک  تکرـش  نآ  رد  دنتـسین  لیام  دـنناد و 

: دریگ یم  هجیتن  ناشیا  سپـس   (1) .دوش » یهدنامرف  یگنهامه و  لوئـسم  نم -  لثم  حلـسم -  ياهورین  زا  جراخ  يدرف  هک  هدـناسر 
فادها  » ربیخ تایلمع  یمشاه  ياقآ  رظن  زا   (2) .درادن » یبولطم  هدزاب  دنرادن ، نآ  هب  يداقتعا  نوچ  اما  دننک  یم  لمع  ار  روتـسد  »

هب هرـصب  هداج ي  عطق  هلجد و  هناخدور ي  یقرـش  لحاس  رد  يدوخ  ياـهورین  رارقتـسا  اـب  اریز  تشاد ؛ کـیژتارتسا » مهم و  رایـسب 
ات داد  یم  رارق  یمالـسا  يروـهمج  راـیتخا  رد  یبساـنم  مرها  دوـب ، ناریا  تمارغ  نیمأـت  نماـض  هک  نوـنجم  ریازج  فرـصت  دادـغب و 

 . .دهد (3) نایاپ  گنج  هب  دنک و  نیمأت  ار  دوخ  ياه  هتساوخ 

يریگلفاغ زا  لصاح  رتشیب  دربن ، هقطنم ي  رییغت  فادـها و  رب  هوالع  نیـشیپ  ياـه  تاـیلمع  اـب  نآ  تواـفت  ربیخ و  تاـیلمع  یگژیو 
قارع (5) یعافد  طوطخ  رد  هنخر  داجیا  نمـض  تسناوت  یم  کیتکات  نیا  .دوب  هزیوهلا  روه  ياـه  بادرم  زا  روبع  اـب  یکیتکات (4) 

دنوادخ زا  اعد  مسارم  رد  :» دـیوگ یم  یمـشاه  ياقآ  تایلمع  زاغآ  زا  لبق  نیاربانب ، .دزاس  نکمم  ار  هدـش  فرـصت  هقطنم ي  ظفح 
اب  (6) .میهد » همتاخ  گنج  هب  نآ  ياهدرواتـسد  زا  هدافتـسا  اب  میناوتب  ات  دوش  قفوم  يا  هنوگ  هب  تاـیلمع  نیا  هک  مدرک  تساوخرد 

دنک ادخ  دنا ، هدش  ریگرد  نمـشد  اب  ام  ياهورین  هک  دـنداد  عالطا  : » دـسیون یم  دوخ  تارطاخ  رد  یمـشاه  ياقآ  زین  تایلمع  زاغآ 
 . (7) .دوش » یم  راوشد  عضو  دراد  مک  مک  میوشب ، قفوم  هک 

: دسیون یم  ناشیا  تایلمع  جیاتن  ندش  راکشآ  زا  سپ 

نتـشاد تسد  رد  اب  هک  تروص  نیا  هب  منک (8) ،  زاب  ار  گنج  متخ  هار  تایلمع ، نیا  اـب  هک  مدوب  هتـسب  دـیما  مدوخ ، نهذ  رد  نم  »
 . (9) .مینک » نیمأت  ار  نامدوخ  ياه  هتساوخ  میناوتب  سب ، شتآ  تروص  رد  کیژتارتسا ، طاقن 

100 ص :

.درک تفایرد  ماما  زا  ار  دوخ  یهدنامرف  مکح  ربیخ  تایلمع  يارب  هقطنم  هب  رفس  زا  لبق  یمشاه  ياقآ  . 394 - 1
.1362  / 12 هعمج 5 /  شرازگ  ص 514 ، ذخأم 150 ، . 395 - 2

.1362  / 12 هبنشود 11 /  ص 501 و 502 ، ذخأم 150 ، . 396 - 3
ص 208. ذخأم 72 ، . 397 - 4
ص 232. ذخأم 72 ، . 398 - 5

.1362  / 12 هبنشراهچ 3 /  شرازگ  ص 507 ، ذخأم 150 ، . 399 - 6
.1362  / 12  / 11 هبنشجنپ ، شرازگ  ص 523 ، ذخأم 150 ، . 400 - 7

هرابرد ي یماظن  ناهدـنامرف  عمج  رد  تایلمع  زا  لبق  هکنیا  هب  هراشا  اب  گـنج  هراـبرد ي  وگو  تفگ  رد  یمـشاه  ياـقآ  . 401 - 8
« میـسرب گنج  متخ  هب  يزوریپ  اب  میناوت  یم  میروایب  تسد  هب  گرزب  يزوریپ  کی  رگا   » تسا هتفگ  گنج  هب  نداد  نایاپ  ترورض 

نیرت مهم  هک  دش  یم  هتفگ  تشاد و  مه  رگید  یگژیو  کی  نونجم  هریزج  .دوب  يرگید  زیچ  ربیخ  تایلمع )  ) هتبلا دـنک : یم  هفاضا 
ص 12. ، 1382  / 11  / 14 ناهیک ، همانزور   ) .دشاب تاراسخ  ناگورگ  دناوت  یم  تسا و  نونجم  ریازج  رد  قارع  یتفن  عبانم 
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.1362  / 12 هبنشجنپ 11 /  شرازگ  ص 522 ، ذخأم 150 ، . 402 - 9
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رد دوجوم  تالکـشم  لیلد  هب  نمـشد ، يریگلفاغ  یکیتکات و  کیژتارتسا و  ياـه  یگتـسجرب  تازاـیتما و  دوجو  اـب  ربیخ ، تاـیلمع 
بمب زا  راـب  نیتـسخن  يارب  نمـشد  تاـیلمع ، نیا  رد  .دیـسر  ناـیاپ  هب  نوـنجم  ریازج  فرـصت  زا  سپ  اـه ، یگنهاـمهان  یناـبیتشپ و 
مازعا .دندش (1)  حورجم  ییایمیـش  بمب  تباصا  رثا  رب  اهنت  رفن  نارازه  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، هدافتـسا  يا  هدرتسگ  وحن  هب  ییایمیش 

 . .تشاد (2) يا  هدرتسگ  باتزاب  ییاپورا  ياهروشک  هب  ییایمیش  ناحورجم 

هنوگره يارب  ار  وا  تسد  مادـص ، ناـیماح  هک  دوب  اـنعم  نیا  هب  ییایمیـش  ياـه  حالـس  زا  قارع  هدرتسگ ي  هدافتـسا ي  ناریا  رظن  زا 
نیا رد  .دوب  رثأتم  نآ  یلامتحا  جـیاتن  ربیخ و  تایلمع  فادـها  زا  يا  هزادـنا  ات  عوضوم  نیا  .دنا (3)  هتـشاذگ  زاب  یتیانج  ترارش و 

فالتخا نآ  تفن  هریخذ ي  هراـبرد ي  .دـش  بوسحم  ناریا (4)  تیقفوم  اهنت  نونجم  ریازج  فرـصت  دـش ، هراشا  هکنانچ  تایلمع ،
هریزج هک  دنریذپب  رگا  : » دوب دقتعم  یمشاه  ياقآ  .دش (5)  یم  ینیب  شیپ  هکـشب  درایلیم  تفه  ات  درایلیم  ود  زا  تشاد و  دوجو  رظن 

 . (6) .میریذپب » تسا  نکمم  مینک ، تشادرب  نآ  زا  ام  هک  دشاب  ام  لام  یگنج  تراسخ  ناونع  هب  نونجم  ي 

ههبج زا  ییاضر  ياقآ  یمـشاه و  ياقآ  تشگزاب  زا  سپ  یتح  تفرگ (7) و  تروص  ییاه  شالت  ربیخ  تایلمع  لیمکت  يارب  ادـتبا 
ربیخ تایلمع  تشاد  دیدرت  ییاضر  ياقآ  : » دسیون یم  دوخ  تارطاخ  رد  یمـشاه  ياقآ  هکنانچ  یلو  دش  رازگرب  یتاسلج  نارهت  هب 

رازگرب تقو  يروهمج  سیئر  رتفد  رد  هاـگرارق  یماـظن و  ناهدـنامرف  روضح  اـب  هک  يا  هسلج  زا  سپ  یتح  .داد (8)  همادا  دوـشب  ار 
.شترا هن  دوب و  هدروآ  یحرط  هاپس  هن  .میدیسرن  ییاج  هب  اما  میدرک  هرکاذم  دش 

101 ص :

.1362  / 12 هبنش 9 /  هس  شرازگ  ص 520 ، ذخأم 150 ، . 403 - 1
.1362  / 12 هبنش 20 /  شرازگ ، ص 534 و 535 ، ذخأم 150 ، . 404 - 2
.1362  / 12 هبنشود 8 /  شرازگ  ص 517 و 518 ، ذخأم 150 ، . 405 - 3

ص 211. ذخأم 72 ، . 406 - 4
.1362  / 12 شرازگ 16 /  ص 528 و 529 ، ذخأم 150 ، . 407 - 5
.1362  / 12 شرازگ 13 /  ص 524 و 525 ، ذخأم 150 ، . 408 - 6

: دسیون یم  دوب  هدمآ  ینامور  ریازجلا و  رفس  زا  هک  یتیالو  رتکد  اب  هسلج  هرابرد ي  دوخ  تارطاخ  رتفد  رد  یمشاه  ياقآ  . 409 - 7
قاقحا گنج و  متخ  يارب  هرکاذـم  هب  میناوت  یم  رپ  تسد  اب  میناـسرب ، شفادـها  یماـمت  هب  ار  ربیخ  تاـیلمع  میناوتب  رگا  متفگ  نم  »

(. دنفسا 1362 هبنشود 29  ص 544 ، نامه ، « ) .دراد دوجو  يرکف  نینچ  هک  دش  لاحشوخ  .میزادرپب  نامقوقح 
.1362  / 12 شرازگ 15 /  ص 528 ، ذخأم 150 ، . 410 - 8
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مه دایص  گنهرس  .دندوبن  قفاوم  طیارش -  نیا  اب  هرصب -  فارطا  رد  لمع  لصا  اب  مه  لدیوق  يوسوم )  ) يوفـص و میحر )  ) نایاقآ
 . (1) .تفر » دش و  ادج  یخلت  تاقوا  اب  هرخالاب  درک و  یم  هیکت  یهدنامرف  تدحو  نامه  رب 

رد ورین  زکرمت  نمـشد و  يرایـشوه  هب  هجوت  اب  نآ  همادا ي  هراـبرد ي  هک  یلاـح  رد  دیـسر  ناـیاپ  هب  ربیخ  تاـیلمع  بیترت ، نیا  هب 
.دشن هئارا  ینشور  داهنشیپ  زین  گنج  همادا ي  يارب  تشاد و  دوجو  دیدرت  ناریا  یماظن  ناوت  نتفر  لیلحت  نآ  زا  رت  مهم  هقطنم و 

اهرهش گنج  رد  ناریا  لثم  هب  هلباقم 

نیا اـب  هلباـقم  يارب  قارع  درک  یم  لاـبند  نـیمز  رد  ار  یماـظن  تاـیلمع  يارجا  گـنج  تشونرـس  نـییعت  يارب  ناریا  هـک  یلاـح  رد 
هب هلمح  قارع  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  هجیتن ، رد  .دوب  هدرک  يزیر  همانرب  ار  یماظنریغ  قطانم  كراخ و  هریزج ي  هب  هلمح  تیعـضو 
هب یکـشوم  هلمح ي  هژیو  هب  اهرهـش  هب  قارع  تـالمح  .درک  زاـغآ  ار  كراـخ  هب  هلمح  نآ  تازاوـم  هب  تفرگ و  رـس  زا  ار  اـهرهش 

دش (2) یم  ماجنا  بوانتم  تروص  هب  گنج  لوا  هرود ي  رد  ینوکـسم  قطانم  ریاس  زاوها و  رهـش  هب  يا  هراپمخ  تالمح  لوفزد و 
.دش هتفرگ  رس  زا  يا  هدرتسگ  دیدج و  لکش  هب  یماظنریغ  دارفا  هب  ینوکسم و  قطانم  هب  هلمح  ناضمر  تایلمع  زاغآ  اب  یلو 

ررکم ياه  نارابمب  اـب  قارع  تلود   » هکنیا هب  دـنک  یم  هراـشا  دـهد و  یم  ناـشن  شنکاو  قارع  دـیدج  يژتارتسا  هب  یمـشاه  ياـقآ 
« تسا هدرک  حورجم  دیهش و  ار  ام  نانطومه  زا  يدایز  دادعت  نارتخاب ، نادمه و  دابآ ، مرخ  هلمج  زا  ام  يزرم  ياهرهـش  زا  يرایـسب 

لیلد هب  قارع  ياهرهـش  ناراـب  هلولگ  زا  اـم  یلو  دراد » رارق  ناریا  لـماک  سرریت  رد  قارع  ياهرهـش  زا  يرایـسب   » هکنآ دوـجو  اـب  و 
یمن گنج  لاح  رد  قارع  مدرم  اب  ار  دوخ  یمالسا  يروهمج   » اریز میا ؛ هدرک  يراددوخ  هناتسود » ناسنا  دصاقم  یمالـسا و  تفأر  »

فده و هب  دانتسا  اب  ماما   (3) .دناد »

102 ص :

.1362  / 12 شرازگ 14 /  ص 527 ، ذخأم 150 ، . 411 - 1
زا یخرب  یلو  دـش  یم  ماجنا  بوانتم  تروص  هب  گنج  نایاپ  ات  ادـتبا  زا  لوفزد  هب  قارع  ياهامیپاوه  یکـشوم و  تالمح  . 412 - 2

.تفرگ یم  رارق  فده  هراپمخ  اب  گنج  لوا  ياه  هام  زا  دودحم  تروص  هب  ناگداش  زاوها و  دننام  قطانم 
.1361  / 4 زور 31 /  شرازگ  ص 350 ، ذخأم 57 ، . 413 - 3
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هشیمه ام  مجاهم و  مادص  : » دندومرف یمالسا  يروهمج  یعافد  گنج  تیهام  نییبت  اب  یماظنریغ ، قطانم  هب  قارع  تامجاهت  تیهام 
رب ناریا و  ياهرهش  هب  زور  ره  اه  نآ  مینکن ، عافد  هک  میناوت  یمن  لقع  نآرق و  مالـسا و  مکح  بسح  رب  ام  .میا  هدوب  عافد  لاح  رد 

تیآ  (1) .درک » میهاوخ  عافد  ام  دننک ، یم  زواجت  هنوگنیا  اه  نآ  هک  ینامز  ات  دـنزادنا و  یم  کشوم  ای  بمب  عافد ، یب  مدرم  يور 
هک دنک  یم  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  دانتسا و  یمالسا  يروهمج  يژتارتسا  هب  رطف  دیع  زور  زامن  رد  تقو  روهمج  سیئر  يا  هنماخ  هللا 
هک تسا  نیا  هراچ  هار  اهنت  سپ  : » دریگ یم  هجیتن  و  مینک » نارابمب  ار  قارع  ياهرهش  رگید  مینک و  لثم  هب  هلباقم  میتسین  رـضاح  ام  »

ياهاتسور اهرهش و  ناراب  هلولگ  هب  رداق  هک  مینزب  بقع  ردقنآ  ار  نآ  ای  مینک  شوماخ  ای  ار  نمـشد  دربرود  هناخپوت  شتآ  میورب و 
 . (2) .دشابن » ام 

رب هوالع  .دش  دیدشت  قارع  تامجاهت  ناضمر ، تایلمع  یماکان  رثا  رب  هکلب  تشادن  قارع  رب  هدنرادزاب  ریثأت  اهنت  هن  ناریا  يژتارتسا 
نب ملسم  تایلمع  زا  لبق  یمشاه  ياقآ  .دندادن  ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  چیه  ثعب  میژر  هیلع  مایق  يارب  ماما  مایپ  هب  قارع  مدرم  نیا ،
ياه فرح  رگا  .دننک  زاب  بوخ  ار  ناشـشوگ  مادص  نایماح  مادـص و  : » تفگ هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  زیمآرادـشه  مایپ  اب  لیقع 

رسارس رد  رگید  زور  دنچ  ات  دشن  رگا  زورما و  ام  .دننک  شوگ  منزب  مهاوخ  یم  الاح  هک  ار  ییاه  فرح  دندرکن  شوگ  ار  نم  یلبق 
ناـشیا .مینک » یم  رقتـسم  دریگب  شتآ  ریز  دـناوت  یم  ار  قارع  كاـخ  لـخاد  رتمولیک  اـت 50  هک  نزرود  ياـه  پوت  اـج  همه  زرم ،

هک مینک  نوریب  هقطنم  زا  ار  ثعب  بزح  مادص و  میریگب و  ار  نامقح  میگنجب و  يا  هویـش  اب  میهاوخ  یم  ام  : » درک يروآدای  اددجم 
 . (3) .تسا » لصا  يژتارتسا و  نیا  نامگنج  تکرح  رد  ام  يارب  دوشن ، مامت  قارع  مدرم  زا  رفن  اه  نویلیم  یگراوآ  تمیق  هب 

عـضو هک  تسین  لوبق  لباق  رگید  نیا  : » درک مالعا  قارع  تالمح  زا  ینارگن  اـب  یمـشاه  ياـقآ  یتامدـقم ، رجفلاو  تاـیلمع  زا  سپ 
کـشوم ناراب  ریز  درک  ءاضتقا  شتوهـش  تقو  ره  ار ، لوفزد  لثم  يرهـش  دشاب  هتـشاد  تئرج  مادـص  هک  دـبای  همادا  يروط  گنج 

رد رییغت  ار  ناریا  خساپ  یمشاه  ياقآ  لاح ، نیع  رد  .دریگب »

103 ص :

.1361  / 6  / 17 ص 13 ، دلج 17 ، رون ، هفیحص  . 414 - 1
.1361  / 4 زور 31 /  شرازگ  ص 350 ، ذخأم 57 ، . 415 - 2

.1361  / 7  / 2 مود ، هبطخ  ص 71 و 72 ، ذخأم 157 ، . 416 - 3
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، قح قاقحا  تلاح  هب  دـیایب و  نوریب  یعافد  تلاح  زا  دـیاب  اه  نادـیم  رد  یماـظن  ياـه  تکرح  : » تفگ تسناد و  یماـظن  يژتارتسا 
لیدبت دنریگب ، اهرگمتـس  نیا  زا  ار  ناشقح  دنناوتب  قارع  مدرم  هکنیا  يارب  یهار  ندرک  زاب  قارع و  هعماج ي  حالـصا  قح ، نتفرگ 

یلاـع ناوید  سیئر  ریزو و  تسخن  روـهمج و  سیئر  هارمه  : » دـیوگ یم  یمـشاه  ياـقآ  زین  رجفلاو 1  تاــیلمع  زا  سپ   (1) .دوش »
دـندرک و ربص  هب  رما  تفلاخم و  ماما  میدرک ، تروشم  قارع  ياهرهـش  هب  هناخپوت  هلمح ي  هب  عجار  میتفر ، ماـما  تمدـخ  هب  روشک 

نامرف يارجا  هرابرد ي  ماما  اـب  هسلج  زا  سپ  یلیبدرا  يوسوم  ياـقآ  دـعب  زور  تسیب   (2) .میتسین » فرط  قارع  مدرم  اب  ام  دـنتفگ :
ار اهرهـش  میگنجب و  نادیم  رد  دیاب  دـنا  هتفگ  ماما  : » دـیوگ یم  یمـشاه  ياقآ  هب  قارع  ياهرهـش  هب  هلمح  رد  ماما ، يا  هدام  تشه 

 . (3) .مینزب » دیابن 

رد :» دیوگ یم  قارع  ياهرهـش  هب  هلمح  قارع و  لخاد  هب  دورو  رد  ناشیا  تفلاخم  لیلد  ماما و  رظن  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  اهدعب 
هلدا زا  یکی  .دنتسه  ام  اب  قارع  مدرم  هک  دنتفگ  یم  ناشیا  مینکب  لثم  هب  هلباقم  میتساوخ  یم  ام  یتقو  نآ  زا  دعب  ناضمر و  تایلمع 
مدرم بصعت  دنوش و  یم  تیذا  مدرم  دنتفگ  یم  هک  دوب  نیا  میورن  قارع  كاخ  لخاد  ام  هک  دندرک  یم  نایب  ماما  ترـضح  هک  يا 

رد ام  ندش  لخاد  اب  قفاوم  هک  ناشیا  تاظحالم  زا  یکی  ینعی  دوش ؛ یم  ام  هیلع  مادـص و  عفن  هب  ادـعب  تسین ، مادـص  عفن  هب  اه  نآ 
یم رکف  هنوگ  نیا  مه  رخآ  ات  میهدـن و  رارق  نامدوخ  لباقم  رد  ینطو  یلم -  بصعت  اـب  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  دـندوبن ، قارع  كاـخ 

 . (4) .دندرک »

اب نارهت  هب  اهدعب  دش و  دـیدشت  قارع  تالمح  هنماد ي  یتح  دـشن و  اهرهـش  هب  یقارع  ياهامیپاوه  هلمح  زا  عنام  ماما  رکفت  هچرگ 
نیا مدرم  قارع و  میژر  نایم  کیکفت  قارع و  مدرم  اـب  یگتـسبمه  هیاـپ ي  رب  ماـما  رکفت  رب  مکاـح  قطنم  یلو  درک  هلمح  کـشوم 

هب قارع  مدرم  ندـش  کیدزن  زا  لاح  نیع  رد  دـیامن و  يرادرب  هرهب  قارع  میژر  هیلع  دوجوم  فاکـش  زا  دوب  لیام  ماـما  .دوب  روشک 
.دوب نکمم  یماظن  تایلمع  قیرط  زا  نمشد  یعطق  تسکش  اب  یماظن و  يزوریپ  بسک  اب  يژتارتسا  نیا  ققحت  .دوش  عنام  ثعب  میژر 

تردق زا  یشان  بعر  هلیسو  نیدب  ات 

104 ص :

.1361  / 10  / 3 ص 320 ، ذخأم 157 ، . 417 - 1
.1362  / 2  / 3 ص 52 ، ذخأم 150 ، . 418 - 2

.1362  / 2  / 24 ص 83 ، ذخأم 150 ، . 419 - 3
.1379  / 12  / 1 یمشاه ، ياقآ  اب  هدنسیون  یصاصتخا  هبحاصم  . 420 - 4
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ناضمر تایلمع  زا  سپ  هک  یتروص  رد  .دنیامن  مادـقا  ثعب  میژر  اب  هلباقم  هب  مدرم  دوش (1) و  هتـسکش  قارع  لخاد  رد  ثعب  میژر 
رد ناریا  هب  راشف  دیدشت  يارب  الباقتم  قارع  دوب و  شهاک  هب  ور  نمشد  یعطق  تسکـش  يزوریپ و  هب  یبایتسد  ناکما  یماظن  رظن  زا 
اب ات  دیـشوک  یم  قارع  .دوب  یماظنریغ  قطانم  اهرهـش و  هب  تالمح  هنماد ي  شیازفا  یماـظن و  دـیدج  تازیهجت (2)  تفایرد  لاـح 

 . .دیامن (4) راداو  حلص  ای  سب  شتآ  شریذپ  هب  ار (3)  ناریا  ییاوه ، يرترب  زا  يرادروخرب 

هنحـص رد  مدرم  روضح  دندرک  يراودـیما  راهظا  ماما  .دروآ  دوجو  هب  يا  هدـننک  نارگن  تیعـضو  اهرهـش  هب  قارع  تالمح  موادـت 
زا دنا  هدش  هتسخ  مدرم  دنیوگ  یم  دنا و  هتـسشن  هناخ  رد   » هک یناسک  ربارب  رد  الباقتم  (5) و  دنوشن » هتسخ  گنج  زا   » دوش و رتشیب 

« يزوریپ ات  گنج  گنج ،  » راعـش نداد  رـس  زا  ینوکـسم ، قطانم  هب  کشوم  تباصا  زا  سپ  مدرم  شنکاو  هب  هراـشا  اـب   (6) گنج »
، فرط کـی  رد  هک  دوب  زاس (8)  تشونرـس  گنج   » قارع اب  گنج  ماـما  رظن  زا  .دـندرک  هدافتـسا  مدرم  یحور  یگداـمآ  يارب   (7)

گرزب ياه  تردق  زا  هدیرب  ناریا  تلم  هک  یلاح  رد  دوب  هدمآ  نادیم  هب  اه  تردـق  همه ي  ینابیتشپ  تازیهجت و  همه ي  اب  نمـشد 
هچ ره  (9) و  دنناسرب » رخآ  هب  ار  تشونرـس  نیا  دیاب  هک  دنتـسه  ام  ياه  ناوج  نیا   » دوب و نادـیم  رد  گرزب  يادـخ  هب  ياکتا  اب  و 

 . .میناسرب (10) نایاپ  هب  يزوریپ  اب  ار  گنج  رتدوز 

هب .دـندرک  تقفاوم  لثم  هب  هلباقم  تسایـس  اب  دـیکأت و  گـنج  همادا ي  ترورـض  رب  ینیمخ  ماـما  تاـظحالم ، نیمه  بوچراـچ  رد 
قارع اریز   (11) .دنتشادرب » تسد  تفلاخم  زا  روهمج  سیئر  اب  تاقالم  رد  زورید  ماما  هرخالاب  : » یناجنسفر یمشاه  ياقآ  هتشون ي 

یتیاضران هتفر  هتفر  هدش و  رت  صیرح  تالمح  رد 

105 ص :

قارع رد  هضافتنا  عوقو  تیوک ، رد  مادص  تسکش  زا  سپ  یلو  دشن  عقاو  قارع  اب  ناریا  گنج  هرود  رد  هچرگ  هثداح  نیا  . 421 - 1
.دوب قارع  رب  یماظن  يزوریپ  تاریثأت  زا  يا  هنومن 

هب هلمح  يارب  اهروشک  ریاس  هسنارف و  زا  تسوزگا  ياـه  کـشوم  ژاریم و  درادـناتا ، رپوس  ياـهامیپاوه  تفاـیرد  هراـبرد  . 422 - 2
.دش دهاوخ  ثحب  دعب  تاحفص  رد  یماظنریغ  قطانم  یتفن و  تاسیسأت 

یم تایانج  وحن  نیا  اب  تسا  هدرک  نامگ  مادـص  : » دنتـشاد ار  ریـسفت  نیمه  اهرهـش  هب  قارع  تالمح  تیهاـم  زا  زین  ماـما  . 423 - 3
،1362  / 5  / 20 « ) .دنک یم  رت  ممصم  ار  ام  رود و  حلص  زا  ار  وا  تایانج ، زا  کی  ره  هکنآ  لاح  دنک و  لیمحت  ام  رب  ار  حلص  دناوت 

(. ص 63 ج 18 ، رون ، هفیحص 
ص 182. ذخأم 72 ، . 424 - 4

.1362  / 3  / 14 ینیمخ ، ماما  ص 85 ، ، 1374 یگنادواج ، زار  تزع  سدقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح و  داینب  . 425 - 5
ص 69. دلج 18 ، رون ، هفیحص  . 426 - 6

.نامه . 427 - 7
ص 60. نامه ، . 428 - 8
ص 60. نامه ، . 429 - 9

.1362  / 5 ینیمخ 17 /  ماما  ص 40 ، ذخأم 242 ، . 430 - 10
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.1362  / 11 شرازگ 19 /  ص 481 ، ذخأم 150 ، . 431 - 11
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دـش رارق  .دریگب  تروص  لثم  هب  هلباقم   (2) یگدنرادزاب » فده   » اب دـش  رارق  نیاربانب  .دش (1)  یم  راکشآ  حلـسم  ياهورین  مدرم و 
 . .دوش (3) هداد  قارع  مدرم  هب  مزال  رادشه  ینوکسم  قطانم  هیلخت  يارب  ناراب  کشوم  زا  لبق 

شیپ قطن  رد  یمشاه  ياقآ  مالعا  اب  نامزمه  و  یگدنرادزاب » فده  اب  شنکاو   » هب توکس »  » زا ناریا  تسایـس  رییغت  اب  بیترت  نیدب 
ار مادقا  نیا  سلجم  ناگدنیامن  رثکا  .دش  زاغآ  یلبق  راطخا  اب  نیقناخ  یلدنم و  هرصب ، رهـش  هس  ناراب  هلولگ  سلجم ، رد  روتـسد  زا 

 . .دش (4) مدرم  يدنسرخ  بجوم  لثم  هب  هلباقم  تسایس  دندرک و  دیکأت  يا  هینایب  ياضما  اب 

حلص هب  ناریا  شرگن  رد  رییغت 

رب هیکت  اب  حلـص  هب  یبایتسد   » يارب ار  ناریا  يژتارتسا  قارع ، شترا  یعافد  ییاناوت  شیازفا  مادص و  زا  گرزب  ياه  تردـق  تیامح 
مه درک و  داجیا  یجیردت  يرییغت  یماظن ، ياه  کیتکات  یتایلمع و  رکفت  رد  مه  عوضوم  نیا  .درک  هارمه  یماکان  اب  يزوریپ » کی 

لماعت رد  دنور  نیا  همادا ي  .داهن  ياج  رب  یتارییغت  دوب  حلـص  هب  شرگن  هوحن ي  یجراخ و  طباور  لماش  هک  یـسایس  هصرع ي  رد 
.دوب رثؤم  رایسب  همانعطق ي 598  ربارب  رد  شنکاو  ماجنارس  للم و  نامزاس  لک  ریبد  اب  ناریا  لاعف 

یلیلحت گنج  رد  گرزب  ياه  تردق  تسایـس  زا  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  یمـشاه  ياقآ  ناضمر  تایلمع  جیاتن  ندش  راکـشآ  اب 
هقطنم فادها  هب  ناشیا  .دنامب » اه  لاس  قارع  ناریا و  گنج  هک  دنراد  لیامت  دوجو  همه ي  اب  ناشیاهاعدا  فالخرب  : » تفگ درک و 

« .دنـشاب مه  ربارب  رد  روشک  ود  دـبای و  همادا  گنج  هک  تسا  نیا  ناش  همانرب  : » درک هفاضا  هراشا و  یمالـسا  يروهمج  نانمـشد  يا 
نمض یمشاه  ياقآ  .میگنجب (6)  مه  لباقم  میـشاب ، مه  ام  دشاب و  مادص  ات  دـنامب  يروج  کی  گنج  نیا  دـنهاوخ  یم  اه  نآ   (5)
هراشا ناضمر  تایلمع  فده  ترورض و  رب  اددجم   (7) دیوگ ،» یم  غورد  دوشب  مامت  گنج  دیوگ  یم  اکیرما  رگا   » هکنیا رب  دیکأت 
نیمه میدـنام ، یم  نامیاهزرم  رد  ام  رگا  .تسا  اهنیا  بولطم  هقطنم  رد  هک  یعـضو  نیرت  یلاع  حلـص ، هن  گـنج  هن  : » تفگ درک و 

ام هب  هن  دوب 

106 ص :
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.1362  / 11 شرازگ 23 /  ص 485 ، ذخأم 150 ، . 435 - 4
.1361  / 5 مود 8 /  هبطخ  ص 400 و 401 ، ذخأم 157 ، . 436 - 5

.1362  / 7 مود 22 /  هبطخ  ص 111 ، مجنپ ، دلج  لاس 62 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 437 - 6
ص 417. ، 1361  / 5  / 8 مود ، هبطخ  يد 1362 ، مراهچ ، دلج  یمالسا ، يروهمج  بزح  اه ، هعمج  اه و  هبطخ  . 438 - 7
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 . (1) .دننک » ینیشن  بقع  دنراد  هک  ییاه  همانرب  زا  مدق  کی  دندوب  رضاح  هن  دنداد و  یم  تراسخ 

: دندرک دیکأت  هراشا و  گنج  عوضوم  اب  نانبل  هب  لیئارـسا  موجه  نایم  یگتـسویپ  رب  اددجم  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  زین  ینیمخ  ماما 
ار يرادرب  هرهب  دنکب و  ادیپ  همادا  مه  گنج  نیا  هک  دوب  نیا  حرط  نیا  زا  فدـه  .دـش  لمع  اکیرما  حرط  اب  هک  دوب  يا  هلئـسم  نیا  »

ماما رظن  زا   (3) .دنک » ادـیپ  لاجم  بصاغ  لیئارـسا  دوش و  دوخ  روشک  زا  عافد  مرگرـس  ناریا  ردـتقم  تلود  ات   » (2) .دنکب » اکیرما 
ار مالسا  دنسرت و  یم  مالسا  زا  اه  نآ  هکلب  دنبوکب  دنهاوخ  یم  ار  ام  هن  دنراد و  هگن  دنهاوخ  یم  ار  مادص  صخـش  هن  اه  تردقربا 

 . .دننک (4) یم  يرادفرط  وا  زا  دنفلاخم و  ام  اب  تهج  نیا  زا  دنبوکب  دنهاوخ  یم 

هقطنم و رد  دوخ  فادها  لابند  هب  نآ  ندش  ینالوط  گنج و  همادا ي  اب  اکیرما  هک  دوب  هدمآ  دوجو  هب  روصت  نیا  هک  لاح  نیع  رد 
ياـه يراوـشد  اـه و  یگدـیچیپ  رب  هک  تشاد  دوـجو  یعناوـم  گـنج  ماـمتا  يارب  یلو  تسا  قارع  ناریا و  ياوـق  هیزجت ي  فدـه 

رب ناـنچمه  درک ، یم  يراـشفاپ  یماـظن  مادـقا  رب  دوخ  فادـها  نیمأـت  يارب  هک  یلاـح  رد  ناریا  لـیلد ، نیمه  هب  .دوزفا  یم  دوجوم 
همادا گنج و  یعافد  تیهام  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  ینیمخ  ماما  .تشاد  دـیکأت  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  دوخ  یلوصا  طـیارش 

ام .میهاوخ  یم  هچ  ام  دننیبب  دنتـسه  لداع  هک  یـصاخشا  : » دندومرف دنداد (5) و  حیـضوت  ار  ناریا  قطانم  زا  یخرب  رب  قارع  لاغـشا 
هب کمک  میتسه ، یناج  میرادرب  راـکتیانج  زا  تسد  اـم  رگا  دوشب ، ناربج  دـیاب  تاـیانج  نیا  تسا ، هدرک  یتاـیانج  نیا  مییوگ  یم 

ار زواجتم  دوش  یمن  یلو  مینک ، حلـص  میرـضاح  ام   » هک دـندرک  یگداـمآ  مـالعا  ماـما   (6) .تسا » یتیانج  کـی  شدوخ  تیاـنج ،
هصخشم ماما  رظن  زا  حلص  موهفم  عقاو ، رد   (7) .دهد » یمن  ام  هب  يا  هزاجا  نینچ  مالسا  تفرگن ؛ ار  زواجت  تمارغ  درکن و  تازاجم 

دقتعم تشاد  مادص  تیـصخش  زا  هک  یتشادرب  اب  ماما  .دشابن  نکمم  مادـص  اب  حلـص  هب  یبایتسد  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  تشاد  ییاه 
( هاش میژر   ) قباس تلود  اب  وا  .تسین  رابتعا  دنک  یم  هک  یتادهعت  زا  کی  چیه  هب  هک  تسا  یناج  کی  مادص  : » دوب

107 ص :

.نامه . 439 - 1
.1361  / 6  / 14 ص 6 ، دلج 17 ، رون ، هفیحص  . 440 - 2

.1362  / 6  / 31 ص121 ، دلج 18 ، رون ، هفیحص  . 441 - 3
.1362  / 6  / 28 ص111 ، نامه ، . 442 - 4
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وا اب  دوشب  هک  تسین  یناسنا  کی  ار ، شراکفا  دنک  یم  ضوع  زور  ره  وا  دز  مه  هب  ار  وا  دوب و  هدرک  دـهعت  دوب  ینوناقریغ  هکنیا  اب 
یم راهظا  ماما  لـیلد  نیمه  هب   (1) دهد »؟ یم  همادا  حلـص  نیا  هب  مینک  حلـص  مادص  اب  ام  رگا  هک  دینک  یم  نامگ  امـش  .درک  حلص 

رد هک  دنناد  یم  ییاه  حلص  لثم  ار  اه  حلص  اه  نآ  تسا ، یچ  دنمهفب  دنناوت  یمن  مادص  لاثما  میهاوخ ، یم  هک  یحلص  نآ  : » درک
هچ هک  دوب  گنج  رد  ناش  نطاب  دندرک  یم  حلص  هک  لاح  نیع  رد  دندرک ، یم  حلص  مه  اب  مصاختم  ياه  تلود  قباس ، ياه  نامز 
هن میهاوخ  یم  حلـص  ام  : » دندرک دیکأت  ناشیا   (2) .تسا » حلص  خنـس  نیا  یمادص  حلـص  .ار  همه  دنپاچب  دننک و  ادیپ  تصرف  تقو 

.دنکب ترارـش  اهدعب  دنکب و  ادیپ  تلهم  حلـص  مسا  هب  مادص  دنتـساوخ  یم  شنایماح  مادـص و  ماما  رظن  زا   (3) .ار » یمادص  حلص 
زا لوا  نامه  دـنکب ، ییاکیرما  حلـص  تساوخ  یم  رگا  ناریا  تلم  تسا و  ییاکیرما  یحلـص  اکیرما ، حرط  اـب  یحلـص  نینچ  (4) و 

، میریذپ یمن  ام  دیوگب ، رگا  مه  تینما  ياروش  : » دیوگ یم  ینیمخ  ماما  هکنانچ  ار  یحلـص  نینچ  اتعیبط  .دش (5)  یمن  ادج  اکیرما 
حلص یلو  میراد  لوبق  ار  حلص  ام  .دریذپ  یمن  ار  حلـص  نیا  یلقاع  چیه  میریذپب ، میناوت  یمن  ار  حلـص  روطنیا  ام  دنیوگب ، ملاع  همه 

 . (6) .دوش » ناربج  روشک  نیا  تراسخ  دیاب  هک  یحلص  .تسا  هدرک  هچ  زواجتم  دنمهفب  دیاب  هک  یحلص  .هنادنمتفارش 

یـسایس و عاضوا  هب  هجوت  اب  رظن و  دروم  لوصا  بوچراچ  رد  يرگیجنایم  ياه  تئیه  ياهداهنـشیپ  شالت و  ربارب  رد  ناریا  شنکاو 
روهمج ياـسؤر  هماـن  ربارب  رد  هکناـنچ  .تفرگ  یم  تروص  قارع  ناریا و  ناـیم  دوجوم  هنزاوـم ي  یماـظن و  ياـه  تاـیلمع  جـیاتن 
لیلحت نینچ  دوب و  هتشذگ  لومعم  قبط  ناریا  باوج  ناضمر  تایلمع  نامز  رد  هرکاذم  يرگیجنایم و  يارب  هنیگ  ناتسکاپ و  هیکرت ،
داجیا ام و  ناگدنمزر  هیحور ي  ندروآ  نییاپ  اوق و  دیدجت  تهج  هب  مادـص  يارب  تصرف  نتفرگ  يارب  رتشیب  اه  شالت  نیا  هک  دـش 

چیه بارعا  اـی  قارع  هک  دوـب  نیا  يریگ  هجیتـن  نیا  لـیالد  زا  یکی  .تسا (7)  گنج  ندوب  يدـج  صوصخ  رد  اـه  نآ  رد  دـیدرت 
رصقم زایتما و  نداد  تمارغ و  نتخادرپ  تهج  رد  يدج  داهنشیپ 

108 ص :

.1362  / 11  / 28 ص 221 ، ذخأم 258 ، . 446 - 1
ص 47. ذخأم 257 ، . 447 - 2
ص 47. ذخأم 257 ، . 448 - 3

.1362  / 9  / 12 ص 176 ، ذخأم 258 ، . 449 - 4
.1362  / 6  / 1 ص 49 و 50 ، ذخأم 242 ، . 450 - 5

.1362  / 6  / 1 ص 48 ، ذخأم 242 ، . 451 - 6
.1361  / 5 تارطاخ 1 /  نارحب ،» زا  سپ  ، » ص 11 ، 1380  / 3  / 13 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 452 - 7
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هک یـشقن  هب  هجوت  اب  ناضمر -  تایلمع  زا  سپ  ریازجلا  شـالت  ربارب  رد  ناریا  شنکاو  هکنآ  لاـح  دـندادن  هئارا  مادص (1)  نتسناد 
یمـشاه ياقآ  هکنانچ  .دوب  تبثم  تشاد -  داد 1975 م  رارق  قارع  ناریا و  یماـظن  يریگرد  هب  نداد  ناـیاپ  رد  ریازجلا  نیا  زا  شیپ 

زین ام  هک  تسا  هدومن  یگدامآ  مالعا  گنج  همتاخ  روظنم  هب  شالت  يارب  ریازجلا  تلود  زین  راب  نیا  : » دـسیون یم  دوخ  تارطاخ  رد 
.درک (3) مـالعا  ریازجلا  شـالت  ربارب  رد  ار  عضوم  نیمه  زین  تقو ، ریزو  تسخن  يوسوم ، سدـنهم   (2) .مینک » یم  لابقتـسا  نآ  زا 
هعیاش ي زورب  زا  سپ  یتح  دیـسرن و  هجیتن  هب  زین  اه  شالت  نیا  اما   (4) دهد ، همادا  دوخ  ياه  تیلاعف  هب  ریازجلا  دش  ببـس  رما  نیا 
هک دـندرک  لقن  : » درک مالعا  نارهت  هعمج ي  زاـمن  رد  یمـشاه  ياـقآ  مادص (5) ،  طوقـس  همکاحم و  طرـش  زا  ناریا  ینیـشن  بقع 

تمارغ نتفرگ  طقف  درادـن و  یفرح  مادـص  طوقـس  يور  ناریا  هک  تسا  هتفگ  هتـشگرب و  هدـمآ و  اجنیا  هب  ریازجلا  هجراخ ي  ریزو 
 . (6) .تسین » هنوگنیا  هن  تسا ، حرطم 

اهنت نیا  زا  شیپ  رگا  عقاو  رد  .داد  رییغت  يا  هزادنا  ات  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  ناریا  درکیور  یماظن  یسایس -  تالوحت  اجیردت 
ياقآ دش  ماجنا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  هک  ییاه  تایلمع  هلـسلس  هب  هجوت  اب  دیدج و  هرود ي  رد  دش  یم  دیکأت  یماظن » لح  هار   » رب

یتح  » دوخ تارطاخ  رتفد  رد  یمـشاه  ياقآ  هتـشون ي  هب   (7) .مینک » لیمحت  میهاوخ  یمن  گنج  اب  ار  حلـص  : » درک دیکأت  یمـشاه 
فرط هب  تسا  رتـهب  هک  دوب  نیا  ناـشرظن  دـش  تبحـص  گـنج  هب  عجار  ینیمخ )  ) اـقآ دـمحا  اـب  یتـقو  رجفلاو 1  تاــیلمع  زا  سپ 

بلط و گنج  ار  ناریا  ات  دندرک  زاغآ  ار  يدیدج  یتاغیلبت  دـنور  یناهج  رابکتـسا  قارع و  هکنیا  نمـض  .میورب (8)  حلص  يرارقرب 
، طیارش اب  یلو  مینک  یمن  حلـص  مادص  اب  : » دندرک مالعا  دنتفرگ و  يدیدج  عضوم  زین  ماما   (9) .دننک » یفرعم  بلط  حلص  ار  قارع 

سب و شتآ 

109 ص :

.نامه . 453 - 1
.1361  / 5 زور 6 /  شرازگ  ص 408 ، ذخأم 57 ، . 454 - 2

.1361  / 5 زور 4 /  شرازگ  ذخأم 57 ، . 455 - 3
.1361  / 7  / 24 نارحب ،» زا  سپ  ، » 1380  / 3  / 21 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 456 - 4

هب هجوت  اب  .تسا  هتشادرب  تسد  مادص  همکاحم ي  طرش  زا  ناریا  هک  دش  رجنم  هعیاش  نیا  شیادیپ  هب  ریازجلا  ياه  شالت  . 457 - 5
نیا ندش  نشور  يارب  ار  یعیـسو  شالت  هیروس  ترافـس  دـندش و  نارگن  اه  يروس  گنج ، نتفای  نایاپ  لامتحا  تاظحالم و  نیمه 

(. دادرم 1361 هبنشود 4  تارطاخ  ص 11 ، ، 1380  / 3 یمالسا 13 /  يروهمج  همانزور ي   ) .داد ماجنا  عوضوم 
.1361  / 12 مود 6 /  هبطخ  ص 469 و 470 ، موس ، دلج  ذخأم 157 ، . 458 - 6

.1362  / 5  / 2 مود ، هبطخ  ص 456 ، مراهچ ، دلج  ذخأم 254 ، . 459 - 7
.1362  / 2 شرازگ 17 /  ص 70 ، ذخأم 150 ، . 460 - 8

.1362  / 7  / 1 مود ، هبطخ  ص 67 ، ذخأم 254 ، . 461 - 9
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ره دنک  مالعا  يا  هبحاصم  یط  یمـشاه  ياقآ  عافد ، یلاع  ياروش  هبوصم ي  ساسا  رب  دش  رارق   (1) .میریذپ » یم  ار  گنج  هکراتم 
مادـص رب  یماظن  راـشف  همادا ي  رب  هکنیا  نمـض  تاـظحالم  نیا  .دـیاین (2)  ناریا  هب  درادـن  يا  هزات  داهنـشیپ  هک  يرگیجناـیم  تئیه 

هرابرد ي هکنانچ  .دروآ  دوجو  هب  یتارییغت  اجیردـت  ناریا  تاـغیلبت  یجراـخ و  تسایـس  هصرع ي  رد  لاـح  نیع  رد  دش (3)  دیکأت 
نیا رد  يا  هزادنا  ات  مه  ار  ماما  دییأت  یمـشاه  ياقآ  .تفرگ (4)  تروص  یتبثم  شنکاو  يو  ياهداهنـشیپ  ناتـسبرع و  هاش  دهف  مایپ 
راعـش عطق  داهنـشیپ  اب  ماما  داد  عالطا  ناشیا  هب  یمـشاه  ياقآ  اب  یـسامت  یط  اقآ  دمحا  موحرم  نینچمه  .دروآ (5)  تسد  هب  هـنیمز 

نیا اـب  اـه  ییاـمیپهار  ندرک  دودـحم  اـب  نینچمه  .دـنا  هدرک  تقفاوم  یتـلود  ياـه  هناـسر  زا  يوروش  رب  گرم  اـکیرما و  رب  گرم 
 . .دندرک (6) قفاوت  نالوئسم  دننک  یمن  تکرش  یلوا  روش  نآ  اب  مدرم  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هبذاج  مک  مک  هک  لالدتسا 

مود لصف  يریگ  هجیتن 

هب گـنج  همتاـخ ي  اـی  همادا  دوـب ، قارع  شترا  راـیتخا  رد  هک  یلاغـشا ، قطاـنم  زا  یعیـسو  شخب  يزاـسدازآ  رهـشمرخ و  حـتف  اـب 
یللملا نیب  يا و  هقطنم  نارگیزاب  ریاـس  قارع و  ناریا و  يریگ  میمـصت  لـفاحم  اـه و  هناـسر  رد  يدـج  یـساسا و  رایـسب  یعوضوم 

.دش لیدبت 

ناوـنع هب  یبـالقنا  ناریا  روـهظ  اریز  دوـب ؛ زیمآ  هرطاـخم  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  نارگیزاـب  يارب  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  ياهدـمایپ 
برغ اکیرما و  ياه  تسایـس  رد  عوضوم  نیا  .دیـشک  یم  شلاچ  هب  ار  برغ  عفانم  داد و  یم  رییغت  ار  هنزاوم  يا  هقطنم  رترب  تردـق 

ياه هتساوخ  نیمأت  تسخن  دنتـشاد ؛ ور  شیپ  رد  هنیزگ  ود  قارع  نایماح  هلحرم ، نیا  رد  .دوب  یـساسا  يا  هتکن  ناریا  اب  دروخرب  رد 
دوب قارع  رب  ناریا  يرترب  نتخانش  تیمـسر  هب  يانعم  هب  هنیزگ  نیا  .دوب  ناریا  هب  تمارغ  تخادرپ  قارع و  نتخانـش  زواجتم  اب  ناریا 

.دشن هتفریذپ  هجیتن  رد  تشاد  عیسو  ياهدمایپ  هقطنم  رد  قارع و  لخاد  رد  و 

ياه هتساوخ  هب  هجوت  زا  يراددوخ  اب  ناریا  ياه  يزوریپ  راهم  مود ، هنیزگ ي 

110 ص :

.1361  / 8 شرازگ 1 /  ص 8 ، ، 1380  / 3  / 22 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 462 - 1
.1361  / 8 شرازگ 10 /  ص 8 ، ، 1380  / 3  / 23 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 463 - 2

.1361  / 5 زور 6 /  شرازگ  ص 408 ، ذخأم 57 ، . 464 - 3
ص 355. ذخأم 150 ، . 465 - 4

.1362  / 1  / 27 و 39 ، ص 38 ، ذخأم 150 ، . 466 - 5
.1362  / 1  / 16 ص 24 ، ذخأم 150 ، . 467 - 6

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 828 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_110_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_110_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_110_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_110_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_110_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_110_6
http://www.ghaemiyeh.com


هب هدرتسگ  کمک  ياه  هنیمز  يزاس  مهارف  ناریا و  ياـه  يزوریپ  رطخ  هراـبرد ي  عیـسو  تاـغیلبت  تازاوم  هب  هنیزگ  نیا  .دوب  ناریا 
.دش باختنا  قارع 

هلیسو نیا  هب  ات  دهد ، نایاپ  گنج  هب  دوخ  ياه  هتساوخ  نیمأت  اب  هکنآ  تسخن  تشاد ؛ ور  شیپ  هنیزگ  ود  یتیعـضو  نینچ  رد  ناریا 
شریذـپ اب  اـی  دـیامن  نیمـضت  نیمأـت و  ار  روشک  یلم  تینما  نآ ، ددـجم  رارکت  زا  يریگولج  تادـیدهت و  عفر  هنـالداع و  حلـص  اـب 

زاغآ فالتخا  دروم  تاعوضوم  هرابرد  ار  قارع  اب  هرکاذـم  سب ، شتآ  يرارقرب  اب  تقفاوم  مالعا  نمـض  برغ ، اـکیرما و  داهنـشیپ 
.دنک

لیئارـسا اب  یبرع  ياـهروشک  هبرجت ي  هب  هجوت  اـب  قارع  اـب  هرکاذـم  سب و  شتآ  شریذـپ  ياهدـمایپ  زا  روشک  رد  دوجوم  ینارگن 
اب ییا  هقطنم  فرـصت  اب  ناریا  دیدج  يژتارتسا  دش  ببـس  نیـشیپ ، ياه  يزوریپ  همادا ي  رد  قارع  رب  يزوریپ  هب  يراودیما  اب  هارمه 

.دوش ارجا  یحارط و  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  شنایماح  قارع و  هب  راشف  مرها  هب  نآ  لیدبت  تیمها و 

نایاپ يارب  دوخ  فادها  ققحت  لابند  هب  ناریا  هک  یلاح  رد  هلحرم ، نیا  رد  .دوب  دـیدج  هلحرم ي  زاغآ  هلزنم ي  هب  ناضمر  تایلمع 
زا هلیـسو  نیدب  ات  دیزگرب  ناریا  تامجاهت  راهم  يارب  ار  قلطم  عافد  يژتارتسا  یللملا ، نیب  تیامح  تحت  قارع  دوب ، گنج  هب  نداد 

یجراخ طباور  شرتسگ  يارب  يژتارتسا  نیا  بوچراچ  رد  قارع  .دـیامن  يریگولج  گنج  تالوحت  دـنور  رد  کیژتارتسا  شخرچ 
گنج همادا ي  هنیزه ي  شیازفا  هجیتن  رد  ناریا و  يداصتقا  ناوت  لیلحت  يارب  دیشوک و  یم  اکیرما  اب  طابترا  يرارقرب  هژیو  هب  دوخ 

.درک هلمح  كراخ  هریزج ي  هب  ناریا ، يارب 

گنج تشونرس  نییعت  يارب  اددجم  درک و  لیلحت  هیزجت و  ار  دوخ  یماکان  للع  ناضمر  تایلمع  جیاتن  ندش  راکـشآ  زا  سپ  ناریا 
هجیتن هب  یلو  دش  ماجنا  فادها  نیا  اب  رجفلاو 1  تایلمع  سپس  یتامدقم و  رجفلاو  تایلمع  .تفرگ  رس  زا  ار  دوخ  یماظن  یتامادقا 

.دیسرن

ذاختا هب  هکنیا  رب  هوالع  كراخ  هریزج ي  هب  هلمح  اهرهـش و  گنج  اـب  مدرم  رب  راـشف  یماـظن و  یماـکان  زا  ینارگن  هلحرم ، نیا  رد 
.داد رییغت  ار  حلص  ياه  شالت  هرابرد ي  ناریا  شرگن  دش ، رجنم  اهرهش  گنج  رد  لثم  هب  هلباقم  تسایس 

111 ص :
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هنزاوم يرارقرب 

هدنرب نودب  گنج 

زواجت زا  سپ  زور  تفه  اهنت  اکیرما ، قبسا  هجراخ ي  ریزو  رجنیـسیک ، يرنه  هک  هدنرب » نودب  گنج   » یـساسا میهافم  بوچراچ و 
هقطنم رد  ار  دوجوم  عضو  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هاش و  طوقـس  هک  دوب  رثأتم  یلک  رما  نیا  زا  درک  حرط  ناریا  هب  قارع 

يزوریپ ياهدـمایپ  لرتنک  راهم و  ترورـض  .تسا  هتفرگ  شلاچ  هب  ار  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  نارگیزاب  هیلک ي  عفاـنم  هداد و  رییغت 
هلباقم مدقم  طخ  رد  بوچراچ و  نیمه  رد  قارع  تفرگ و  رارق  گرزب  ياه  تردق  عامجا  قفاوت و  دروم  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا 
تیامح قارع  زا  ات  دـش  ببـس  تاظحالم  نیمه  هک  تسا  رظن  نیا  رب  شراک  میارفا  .درک  زاـغآ  ار  گـنج  ناریا  ماـظن  بـالقنا و  اـب 

برع و تما  نیب  گنج  رد  مدـقم  طخ  روشک  قارع  دـنک  اعدا  هک  دوش  هداد  هزاجا  نیـسح  مادـص  هب  دـیآ و  لمع  هب  یناهج  لماک 
 . .دنهدب (1) تاجن  یعطق  تسکش  زا  ار  قارع  ات  دندیشوک  سناجتمان  رایسب  ياهروشک  زا  یهورگ  .تسا  یبالقنا  ناریا 

يرادرب هرهب  ناریا و  کیتیلپوئژ  تیعقوم  اریز   (2) دـندوبن ؛ ناریا  رب  قارع  قلطم  يزوریپ  هب  لیام  گنج  زاغآ  زا  سپ  اه  ییاـکیرما 
ربارب رد  اکیرما  نیداینب  دربهار  نیاربانب ، .تخادـنا  یم  هرطاخم  هب  ار  برغ  عفانم  ناریا  یـشاپورف  زا  نیـشیپ )  ) يوروش (3) یلامتحا 

نودب گنج   » موهفم نداد  هئارا  اب  اکیرما  قبسا  هجراخ ي  ریزو  زادرپ و  هیرظن  رجنیسیک  يرنه  ار  قارع  ناریا و  گنج 

112 ص :

يرازگربخ همجرت  راهب 1987 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرـشن  یماظن ، لیلحت  هیزجت و  کی  قارع -  ناریا و  گنج  شراـک ، میارفا  . 468 - 1
، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ددجم  ریثکت  پیات و  یمالسا ، يروهمج 

ص 73.
.نایدورد دمحم  تابث ، یبایزاب  گنج  کن : . 469 - 2

زکرمتم فدـه  ود  رب  ناریا  ربارب  رد  اکیرما  تسایـس  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  ماگنه  زا  رتناه ، نیریـش  مناخ  لیلحت  ربانب  . 470 - 3
پاچ زرفا ، نیراف  همانلصف ي  رتناه ، نیریش   ) .ناریا رب  يوروش  طلست  زا  يریگولج  یمالـسا و  بالقنا  ریثأت  ندرک  راهم  تسا : هدوب 

.1368  / 10  / 22 ش 947 ، روشک ، زا  جراخ  پاچ  ، زمیات ناریا  همان ي  هتفه  اکیرما ،
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یتح یتعنص و  ياهروشک  عفانم  مصاختم  نیفرط  زا  مادک  ره  لماک  يزوریپ  هک  دوب  رظن  نیا  رب  رجنیسیک  .درک (2)  نایب   (1) هدنرب »
رب راشف  لماع  قارع  يزوریپ  ار و  هقطنم  ياهروشک  ناهج و  يداصتقا  یسایس و  تابث  ناریا  يزوریپ  دزادنا ؛ یم  رطخ  هب  ار  يوروش 

.دش دهاوخ  تیوک  هژیو  هب  برع  ور  هنایم  ياهروشک 

یمظن روهظ  هب  انئمطم  سراف ، جیلخ  رد  اوق  هنزاوم ي  رییغت  رب  هوالع  قارع  اب  گنج  رد  ناریا  يزوریپ  نارگلیلحت ، زا  یکی  هتشون  هب 
ناملـسم ياـه  يروهمج  تینما  ناتـسناغفا و  رد  يوروش  تیعقوـم  يارب  نیا  دـیماجنا و  یم  تسا ، ناریا  نآ  تیزکرم  هک  یمالـسا ،

.تشاد دهاوخ  لابند  هب  یبولطمان  ياهدمایپ  يوروش ، يزکرم  يایسآ 

دروآ دوجو  هب  ار  یتیعـضو  اددجم  یپرد  یپ  تایلمع  نیدـنچ  رد  قارع  تسکـش  گنج و  مود  لاس  رد  یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ 
هامریت 1361 و رد  رجنیـسیک  ساسا  نیمه  رب  .دـش  یم  ینیب  شیپ  هقطنم  دوجوم  عضو  رد  رییغت  قارع و  یعطق  تسکـش  لامتحا  هک 

تیمها هقطنم و  رد  اکیرما  عفانم  دـیدهت  هب  هراشا  اب  تسپ  نتگنـشاو  همانزور ي  رد  يا  هلاـقم  یط  ناـضمر  تاـیلمع  هناتـسآ ي  رد 
لیلد نیا  هب  سب » شتآ   » رب دـیکأت   (3) .دوش » رارقرب  سب  شتآ  رتدوز  هچ  ره  هک  تسا  اـم  عفن  هب  نیا  :» درک يروآداـی  اوق » نزاوـت  »
لیلد هب  عوضوم  نیا  يارب  مزـال  ینیب  شیپ  دـندوب و  نارگن  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  شرتـسگ  بقاوع  هب  تبـسن  وس  کـی  زا  هک  دوـب 
ناریا يرترب  نتخانـش  تیمـسر  هب  يانعم  هب  ناریا  هب  زاـیتما  هنوگ  ره  نداد  رگید ، يوس  زا  دوب و  هتفرگن  تروص  قارع  ياـه  يرترب 

ياه شالت  روحم  سب » شتآ  يرارقرب   » يارب راشف  نیارباـنب ، .دوب  داـضت  رد  برغ  اـکیرما و  عفاـنم  اـب  عوضوم  نیا  دوب و  هقطنم  رد 
نیا ياه  تساوخرد  ناریا و  رترب  تیعقوم  نتفرگ  رظن  رد  اب  یصخشم  داهنـشیپ  هنوگ  چیه  تفرگ و  رارق  اکیرما  یتاغیلبت  یـسایس - 

.دشن هئارا  هیهت و  روشک ،

113 ص :

زا يدـنیاشوخان  هک  تفگ  دوش  یم  انئمطم  : » تشون یـسایس » میهافم  قارع ، ناریا و  گـنج   » هلاـقم ي رد  گـنیک  فلار  . 471 - 1
«، گنج یسررب   » همان ي هژیو  « ] .تسا هدوب  گنج  عورش  نامز  زا  یساسا  هدیقع  کی  دهد  تسکش  ار  يرگید  ناریا  ای  قارع  هکنیا 
رد یتوئردـنا ، ویلوج  ایلاتیا ، تقو  هجراـخ ي  ریزو  ص 166 [ رهم 1366  هاپـس ، لک  داتـس  یـسایس  تنواعم  سراف ،) جیلخ  نارحب  )
هب یهاگن  « ) .دنـشابن حتاف  گنج  نیفرط  زا  کی  چیه  هک  تسا  نیا  قارع  ناریا و  گنج  يارب  لآ  هدیا  لح  هار  : » تفگ يا  هبحاصم 

(. ص 369 یتاغیلبت ، گنج  لاس   8
.نایدورد دمحم  رهشمرخ ، ات  رهش  نینوخ  کن : . 472 - 2

ص 160 و ، 1382 متفه ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نارهت : رهـشمرخ ، ات  رهـش  نینوخ  ناـیدورد ، دـمحم  . 473 - 3
.161
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قارع اریز  تخاس ؛ فرطرب  ار  اکیرما  هیلوا ي  ياه  ینارگن  يا  هزادنا  ات  رجفلاو 1  یتامدقم و  رجفلاو  ناضمر ، ياه  تایلمع  فقوت 
راهم و هلباقم و  تمواقم و  هب  ناریا  تامجاهت  ربارب  رد  دوجوم  ياـه  تیاـمح  هب  هجوت  اـب  یعاـفد و  دـیدج  تیعـضو  رد  داد  ناـشن 

لیئارـسا طسوت  توریب  لاغـشا  زا  یـشان  تالـضعم  لح  رب  اکیرما  ياه  تسایـس  هرود ، نیا  رد  .دوب  دـهاوخ  رداق  نآ  يزاـس  یثنخ 
ریثأت هقطنم  رد  ام  نادـحتم  رب  قارع  ناریا و  گنج  هک  یمادام  : » درک نایب  اکیرما  هجراخ  ترازو  ماقم  کی  هکنانچ  دـش و  زکرمتم 

 . (1) .میهد » یمن  تیمها  يا  هرذ  ام  دنزن  مه  رب  تردق  هنزاوم ي  ای  دراذگن 

زا گنج  هجیتن ، رد  دش و  رجنم  ناریا  ياه  يزوریپ  راهم  هب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  زا  اکیرما  ینارگن  عقاو ، رد 
تسا و هدیسر  تسب  نب  هب  گنج  دیسر  یم  رظن  هب  یتیعضو  نینچ  رد  .دش  لیدبت  یشیاسرف  یگنج  هب  هدنهد  رییغت  ایوپ و  یتیعـضو 

تیعضو نیا  شیادیپ  زا  ینارگن  .دش (2)  دـهاوخ  ور  هبور  يراوشد  اب  دوخ  تفن  تارداص  مظعا  شخب  نداد  تسد  زا  رثا  رب  قارع 
مهارف ار  اکیرما  تسایس  رییغت  ياه  هنیمز  ربیخ (4)  تایلمع  توریب و  رد  اکیرما  ياهورین  رقم  راجفنا  هثداح  ود  عوقو  اـب  هارمه   (3)

هراب نیا  رد  تسا و  هدرک  هجوت  يرگید  رظنم  زا  یجراخ  ياهروشک  یقبام  يوروش و  اکیرما ، تسایـس  رییغت  هب  یحابـصم  .تخاس 
ندوبن لیام  هرکاذـم و  قیرط  زا  لح  هار  کی  لوبق  يارب  راشف  لاـمعا  قیرط  زا  ناریا  ندرک  راداو  رد  تسکـش  زا  سپ  : » دـسیون یم 
هاگهگ دـیدشت  مغر  هب  هک  دنتـشاد  رظن  قافتا  هتکن  نیا  رد  یجراـخ  ياـهروشک  یقباـم  يوروش و  ناریا ، عضاوم  زا  تیاـمح  يارب 

يداصتقا و عبانم  هک  تفای  دهاوخ  همادا  ینامز  ات  هدیسر و  تسب  نب  هب  المع  گنج  نیا  يریگرد ،

114 ص :

.يدسا هرالگ  همجرت  قارع ، ناریا و  گنج  اکیرما و  هلاقم  ص 12 ، ، 1382  / 7  / 1 ناریا ، همانزور  . 474 - 1
 / 10  / 12 تسپ ، نتگنـشاو  ص 13 ، ، 1362  / 10  / 13 هژیو ،» ياـه  شرازگ   » هیرـشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربـخ  . 475 - 2

.1362
شیپ لصف  رد  هک  درک  زاغآ  قارع  هب  ار  یتینما  یماظن و  تاعالطا  هدرتسگ ي  ياه  کمک  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  اکیرما  . 476 - 3

داـجیا ـالباقتم  قارع و  تـفن  رودـص  يارب  ار  یتالیهـست  درک و  قـیوشت  ار  قارع  اـب  یناـگرزاب  طـباور  اـکیرما  .دـش  هداد  حیــضوت 
.تشاد دوجو  قارع  تسکش  لامتحا  هب  تبسن  ینارگن  یعون  نانچمه  یلو  درک  زاغآ  اه  هنیمز  نیمه  رد  ناریا  يارب  تیدودحم 

ياهورین روضح  ناریا و  کیتکات  رییغت  هک  دوب  نیا  مهم  هلئسم ي  .دش  هداد  حیضوت  لبق  لصف  رد  ربیخ  تایلمع  هرابرد ي  . 477 - 4
عوضوم نیا  درک و  یم  نایب  قارع  یعافد  طوطخ  رد  ار  ناریا  ياهورین  هنخر ي  هرامعلا  هرصب -  هداج  عطق  هرصب و  لامـش  رد  ناریا 

.دش اکیرما  ینارگن  بجوم 
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 . (1) .دنیزگرب » ار  یسایس  یلح  هار  دوش  روبجم  اتیاهن  نارهت  دورب و  لیلحت  اجیردت  ناریا  یناسنا 

نانبل رد  اکیرما  تسکش 

هثداح نیا  هب  ناریا  شنکاو  .دوب  رثأتم  لاس 1361  رد  توریب  لاغشا  نانبل و  هب  لیئارـسا  یماظن  زواجت  زا  هنایمرواخ  دیدج  تالوحت 
.دوب لیئارـسا  هناـیمرواخ و  تـالداعم  هنحـص ي  رد  ناریا  يراذـگریثأت  روضح و  زاـغآ  هطقن ي  ناـنبل  رد  ناریا  ياـهورین  روضح  و 

هب یناوارف  ياه  شلاچ  عاضوا  لرتنک  تیریدـم و  رد  اکیرما  يارب  قارع  ناریا و  گنج  اب  هنایمرواخ  هنحـص ي  تالماعت  یگتـسویپ 
.دروآ دوجو 

نانبل رد  اکیرما  ياهورین  روضح  هب  اجیردت  لیئارسا ، زواجت  ربارب  رد  نایعیـش  هژیو  هب  نانبل  مدرم  شنکاو  نانبل و  رد  تالوحت  دنور 
دنک ینـالوط  ار  دوـخ  فـقوت  لیئارـسا  رگا  هک  دیـسر  یباـیزرا  نیا  هب  لیئارـسا  شترا  تاـعالطا  هبعـش ي  هکنیا  نمـض  .دـش  رجنم 

 / 8  / 1  ) ربتکا 1983م هبنـشکی 23  زور  دادـماب  رد  دـنور  نیا  رد  .دـیآ (2)  یمرد  لاعف  تمواقم  تروص  هب  نایعیـش  يدونـشخان 
ود یط  یتیلم ، دنچ  ياهورین  وضع  يوسنارف  نازابرتچ  رقم  توریب و  یللملا  نیب  هاگدورف  رانک  رد  اکیرما  نارادـگنفت  زکرم  ( 1362

.دندش حورجم  رگید  رفن  اه  هد  هتـشک و  زابرتچ  رادـگنفت و  .دـش 241  رجفنم  بمب  يواح  نویماک  ود  اب  هنابلط و  تداهـش  تایلمع 
رهـش رد  هرجـش  هسردم ي  نامتخاس  هرجفنم ، داوم  نویماک  کی  ( 1362  / 8  / 13  ) ربماون 1983م مراـهچ  خـیرات  رد  نینچمه   (3)
رسفا هنابلط 29 (4)  تداهش  تایلمع  نیا  رد  .درک  مدهنم  دوب ، هدش  لیدبت  لیئارسا  نایماظن  یلـصا  ياهرقم  زا  یکی  هب  هک  ار ، روص 

 . .دندش (5) هتشک  یلیئارسا  زابرس  و 

یعیش هعماج ي  ءایحا  رد  نانبل  هب  لیئارسا  زواجت  ریثأت  هرابرد ي  اهدعب  لصالا ، ینانبل  ییاکیرما  ناگدنـسیون  زا  یکی  یمجع ، داؤف 
تردق ندرب  نایم  زا  اب  : » تشون

115 ص :

ص 229. مود ، دلج  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یسانشزاب  عافد ، زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  هناخریبد  . 478 - 1
ص 48. ، 1372 گنهرف ، رشن  هنگنز ، دیشمج  همجرت  لیئارسا ، یناهن  ياه  گنج  سیروم ، ینب  کلب ، نای  . 479 - 2

نازاس هشیدـنا  تاقیقحت  تاعلاطم و  هسـسؤم  نانبل ، هللا  بزح  هچخیرات  يزوریپ  ات  تمواـقم  زا  یهللادـسا ، دوعـسم  رتکد  . 480 - 3
ص 84. ، 1379 رون ،

زا یلیئارسا  یس  دودح  : » تسا هدش  هتشون  لیئارـسا  ناگدش  هتـشک  دادعت  هرابرد ي  لیئارـسا  یناهن  ياه  گنج  باتک  رد  . 481 - 4
(. ص 477-478 « ) .دندش هتشک  یتاعالطا  رسفا  جنپ  هلمج 

.نامه . 482 - 5
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 . (1) .دنروآرد » ارجا  هب  ار  نآ  دنتسناوت  یمن  نایعیش  دوخ  هک  درک  نایعیش  يارب  يراک  لیئارسا  ناتسبات 1982م ، رد  ناینیطسلف 

، قارع گنج  رد  اکیرما  هدرک و  فیعـضت  ار  اکیرما  عضوم  هنایمرواخ  تالوحت  : » درک نایب  نارهت  هعمج ي  زامن  رد  یمـشاه  ياـقآ 
هک یتلاح  دنا ، هتفرگ  رارق  زمره  هگنت  نتـسب  رطخ  ضرعم  رد  هدـش و  هدیـشک  نانبل  هب  هیـضق  تسا ، هتفرگ  شدوخ  هب  یعافد  تلاح 
راک هدمآرد و  وناز  هب  اکیرما  الاح  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  اما  هتخاب ، ناریا  اب  هزرابم  نیا  رد  یباسح  اکیرما  دـنک  یم  لایخ  مدآ 

 . (2) .تسا » هدش  مامت 

هب یمشاه  ياقآ  .دندومن (3)  ماقتنا  هب  دیدهت  دـنا و  هتـشاد  تسد  راجفنا  نیا  رد  هک  دـندرک  مهتم  ار  ناریا  هلـصافالب  اه  ییاکیرما 
رد ام  : » دیوگ یم  هک  تسناد  تردقربا  کی  فعـض  هدننک ي  نایب  ار  تاراهظا  نیا  داد و  خـساپ  اکیرما  تادـیدهت  يریگ و  عضوم 
یم هچ  : » درک هفاضا  ناـشیا   (4) .میریگب » یماـقتنا  هچ  ناریا  زا  هکنیا  يارب  میهد  یم  لیکـشت  هـسلج  دیفـس  خاـک  رد  هزیلا و  خاـک 

(5) .دینکب » دیناوت  یمن  يراک  مه  نانبل  رد  امـش  دینکب ؟ دیتسناوت  یم  هچ  امـش  میدوب ، رگا  الاح  میدوبن ، هک  ام  الوا  دینکب ، دـیناوت 
اه ییاکیرما  اب  میتساوخ  تقو  ره  ام  : » درک مالعا  درک و  هجوت  اکیرما  یلامتحا  ياه  شنکاو  مادـقا و  نیا  تیهام  هب  یمـشاه  ياقآ 

ییاکیرما عفانم  اـی  مینیبب ، ییاـکیرما  مه  اـج  ره  مینک و  یم  گـنج  نـالعا  میگنجب ، میهاوخ  یم  امـش  اـب  مینک  یم  مـالعا  میگنجب 
 . (6) .میدیسرن » زور  نآ  هب  ام  مینز و  یم  ار  نآ  مینیبب ،

سیلگنا و اکیرما ، ياـهورین  نمهب 1362  رد  هکنانچ  دـش  رجنم  لیئارـسا  اکیرما و  تسکـش  هب  نانبل  رد  یماـظن  تـالوحت  هجیتن ي 
هبحاصم یط  ایس ، نامزاس  تقو  سیئر  یـسیک ، مایلیو  .دـندرک (7)  كرت  ار  نانبل  كاخ  هسنارف  ياهورین  دنفسا 1362  رد  ایلاتیا و 

، نانبل رد  رگ  هلخادـم  ياهورین  تسکـش  اب   (8) .دریگب » تروص  ناریا  هیلع  هناـیوج  یفـالت  تامادـقا  مراد  راـظتنا  : » درک مـالعا  يا 
وـس کی  زا  اریز  تفرگ ؛ رارق  یبسانمان  تیعـضو  رد  تـالوحت  نیا  رثا  رب  لیئارـسا  .دندرک (9)  فرـصت  ار  توریب  برغ  ناناملـسم 

زا دنک و  یثنخ  تسناوت  یمن  ار  یکیرچ  تالمح 

116 ص :

ص 477 و 478. ذخأم 8 ، . 483 - 1
.1362  / 8  / 13 مود ، هبطخ  ص 206 و 207 ، مجنپ ، دلج  لاس 62 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 484 - 2

فراعم رـشن  رتفد  یمـشاه ، يدـهم  مامتها  هب  شلاـچ ، شمارآ و  لاس 1362 ، یناجنـسفر ، یمـشاه  تارطاخ  هماـنراک و  . 485 - 3
.1362  / 8 تارطاخ 1 /  ص 347 و 348 ، ، 1381 بالقنا ،

ذخأم 12. . 486 - 4
ص 207. ذخأم 12 ، . 487 - 5
ص 209. ذخأم 12 ، . 488 - 6

ص 91. ذخأم 9 ، . 489 - 7
ص 38 و 39. دلج 1376،6 ، لاس 63 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 490 - 8

ص 489. ذخأم 13 ، . 491 - 9
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تـسکش لیئارـسا  ياـهورین  يارب  هجیتن  رد  دـنک ، جارخا  ار  اـه  نآ  تسناوت  یمن  ناـنبل  مدرم  یعمج  هتـسد  هیبنت  يارب  رگید ، يوس 
ياهرهـش رب  فرـشم  تاعافترا  یناتیل و  هناخدور  ات  ناـنبل و  بونج  هب  دادرخ 1364  رد  ماجنارـس  هکنانچ  .دوب (1)  ریذـپان  بانتجا 

 . .دندرک (2) ینیشن  بقع  یبرغ  عاقب  ادیص و  روص و 

یم کیـس  يرگ  هکنانچ  داد  رارق  ریثأت  تحت  نیداینب  لکـش  هب  ار  روشک  نآ  ياـه  تسایـس  يژتارتسا و  ناـنبل  رد  اـکیرما  تسکش 
ياـه يراذـگ  بـمب  رد  ناریا  یلاـمتحا  هلخادـم ي  لـیلد  هـب  یناریا  دـض  تسایـس  نـیا  .تـفرگ  ار  قارع  بناـج  اـکیرما  : » دـسیون

هک ناگیر ، هژیو ي  هدنیامن  دلفسمار ،  (3) .دیسر » تدش  جوا  هب  تیوک  توریب و  رد  هدحتم  تالایا  ياه  هناخترافس  رد  یتسیرورت 
نآ ناربهر  اب  درک و  رفـس  هنایمرواخ  روشک  دنچ  هب  رذآ 1362  رد  اکیرما ، تقو  روهمج  سیئر  ناگیر ، صخـش  تساوخرد  هب  اـنب 

گنج اب  ناـمزمه  رادـید  نآ  : » تفگ مادـص (4)  اب  وگو  تفگ  رفـس و  نیا  هرابرد ي  اهدـعب  درک ، وگو  تفگ  مادـص  هلمج  زا  اـه 
راشف ریز  ار  اـه  يروس  دوب  رارق  : » درک هفاـضا  يو   (5) .دندوب » هدش  هتـشک  ام  ییایرد  نارادـگنفت  زا  رفن  دوـب و 241  ناریا  قارع و 

 . (6) .دوش » هداد  نایاپ  ییایرد  ياه  هاگیاپ  رد  اه  ییاکیرما  راتشک  هب  دنوش و  جراخ  نانبل  زا  ات  میراذگب 

قارع زا  اکیرما  يدربهار  تیامح 

هراشا

هقطنم تردق  هنزاوم ي  رد  دولآ  باتش  یساسا  تهج  رییغت  زا  زیهرپ  لقادح  ای  يریگولج  اکیرما  تسایس  مهم  هبنج ي  هکنیا  هب  رظن 
فلار هکنانچ  .دش  رجنم  اکیرما  ینارگن  هب  ناریا ، ربارب  رد  قارع  تسکش  لامتحا  نانبل و  رد  تسکش  دسر  یم  رظن  هب   (7) دوب ، يا 

دوجوم عاضوا  لاس 1983 م ، رخاوا  رد  : » دسیون یم  گنیک 

117 ص :

ص 480. ذخأم 8 ، . 492 - 1
ص 96. ذخأم 9 ، . 493 - 2

ات 30 ایزوکین 28  سربق ، نرق 21 ، رد  ناریا  سـالجا  کیـس ؛ يرگ  ص 6 ، هرامش 19 ، ، 1378  / 4  / 6 طاشن ، هماـنزور  . 494 - 3
دادرخ 1378.

نیمه دش و  رجنم  مادص  اب  وگو  تفگ  قارع و  هب  دلفـسمار  هنامرحم ي  رفـس  ياشفا  هب  قارع  اکیرما و  نایم  شنت  دیدشت  . 495 - 4
رفـس نیا  حیـضوت  رد  اکیرما ، پاچ  کیوزوین ، .دـیماجنا   C.N.N يربخ هکبـش  اب  اکیرما  عاـفد  ریزو  دلفـسمار  هبحاـصم ي  هب  رما 

يا هتـسه  حالـس  تخاس  يارب  هدرک و  تیامح  اـه  تسیرورت  زا  تسا و  راـکتیانج  لـتاق  مادـص  هک  تسناد  یم  دلفـسمار  : » تشون
ار هاش  هک  ناریا  نویبالقنا  هک  تشاد  میب  نآ  زا  ناگیر  تلود  قارع و  هن  دوب  ناریا  اکیرما  ینارگن  نیرت  گرزب  اما  دـنک  یم  شالت 

(. ص 5 ، 1381  / 6  / 31 يرهشمه ، همانزور  « ) .دنوش طلسم  نآ  تفن  یتایح  ياه  هاچ  هنایمرواخ و  هب  دندوب ، هدرک  نوگنرس 
(. تشاد باتزاب  همانزور  رد  )CNN ، 1381  / 6 اب 31 /  دلفسمار  هبحاصم  . 496 - 5

.نامه . 497 - 6
فلار ص 166 ، رهم 1366 ، سراف ،) جیلخ  نارحب  « ) گنج یسررب   » همان هژیو  نارادساپ ، هاپس  لک  داتس  یـسایس  تنواعم  . 498 - 7
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یسایس 1985 و 1986. میهافم  : قارع ناریا و  گنج  گنیک ،
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ریاغم ناریا  يزوریپ  هک  دوب  هدش  هداد  عالطا  یصوصخ  روط  هب  سراف )  ) جیلخ یمسر  تاماقم  هب  دوب و  هدرک  رییغت  يرابمغ  وحن  هب 
یجراخ طـباور  هتیمک ي   (1) .درک » زاربا  ناـگیر  روـهمج  سیئر  هیوناژ 1984م  رد  انلع  ار  ساـسحا  نیا  تسا و  اـکیرما  عفاـنم  اـب 

رخاوا نیمه  ات  هک  ناریا  يزوریپ  : » تشون داد و  هئارا  ناریزو  تئیه  هب  ار  نآ  درک و  هیهت  هقطنم  عاضوا  زا  یـشرازگ  اـکیرما  ياـنس 
رگید تیوک و  هب  تبسن  یمیقتسم  یماظن  دیدهت  زوریپ  ناریا  کی  .دنک  یم  دیدهت  ار  اکیرما  عفانم  دیسر  یم  رظن  هب  لمتحم  رایـسب 

هب اهنت  هن  ناریا  یماظن  يزوریپ  : » تسا هدـمآ  همادا  رد  .دوب » دـهاوخ  دـندرک ، یم  ینابیتشپ  قارع  زا  هک  سراف )  ) جـیلخ ياـهروشک 
تـسد هب  اب  افرـص  روشک  نیا  هکلب  دـیامن ، رداص  يراکبارخ  هنخر و  تاغیلبت  قیرط  زا  ار  دوخ  بالقنا  ات  داد  دـهاوخ  تصرف  ناریا 

 . (2) .دوب » دهاوخ  یمالسا  ياهروشک  رگید  رد  نایارگداینب  يارب  يا  هنومن  يزوریپ ، ندروآ 

هرامـش ي 139 نامرف  یط  ناگیر  مادـص ، طوقـس  رطخ  هنایمرواخ و  رد  اکیرما  تسکـش  هب  هجوت  اب  تاظحالم و  نیمه  هیاـپ ي  رب 
هیوناژ 1984 رد  نینچمه   (3) .دنک » ادیپ  قارع  یـشاپورف  زا  بانتجا  يارب  یهار   » دهاوخ یم  تلود  زا  لیروآ 1984م  مجنپ  خروم 

ياه حرط  سراف  جـیلخ  ياهروشک  ییاپورا و  نادـحتم  اب  وگو  تفگ  ثحب و  زا  سپ  دـندرک  مـالعا  اـکیرما  یمـسر  ياـه  ماـقم  م 
، حرط نیا  ساـسا  رب  .دـنا (4)  هدرک  ینیب  شیپ  تسا  هدـش  داـجیا  هک  نارحب  اـب  ییوراـیور  يارب  ار  يا  هدرتسگ  يرارطـضا  یماـظن 

ییاهورین ندرک  هداـیپ  يارب  اـت  داد  روتـسد  دوخ  نارواـشم  هب  سراـم  هاـم  رد  دیفـس  خاـک  یلم  تینما  ياروش  هسلج ي  رد  ناـگیر 
گنج هک  یتروص  رد  حرط  نیا  .دـننک  هیهت  يرارطـضا  یحرط  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  رد  هدـحتم  تالایا  ییاوه  ییایرد و  ینیمز ،

تاعوبطم رد  يرارطـضا  ياه  حرط  نیا  زا  یـشخب  اهدـعب  .دـمآ  یم  رد  ارجا  هلحرم ي  هب  دـش ، یم  جراـخ  لرتنک  زا  قارع  ناریا و 
: دوب ریز  دراوم  لماش  هک  دش  رشتنم  برغ 

؛ كراخ یتفن  هنایاپ ي  یلامتحا  ییایرد  هرصاحم  - 1

؛ سراف جیلخ  رد  ناریا  ردانب  يراذگ  نیم  - 2

 . .ناریا (5) یماظن  ياه  هاگیاپ  هب  ییودنامک  تالمح  - 3

118 ص :

.نامه . 499 - 1
يروهمج يرازگربـخ  همجرت  اـکیرما ،» يانـس  یجراـخ  طـباور  هتیمک  شرازگ  ، » هاپـس لـک  یهدـنامرف  یموـمع  طـباور  . 500 - 2

ص 17. يد 1363 ، ناریا ، یمالسا 
.ویلوف لیا  ص 6 ، ، 1381  / 12  / 26 باختنا ، همانزور  . 501 - 3

.ناریا یلم  ناوت  فیعضت  اکیرما -  يژتارتسا  یسوط ، یسیئر  اضر  رتکد  ص 33 ، هرامش 16 ، موس ، لاس  ادرف ، ناریا  هلجم  . 502 - 4
ص 70 و 71. ، 1377،8 دلج لاس 64 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 503 - 5
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اب هلباقم  يارب  یماظن  ییورین  داجیا  هب  زیمآ  هرطاخم  تالامتحا  عوقو  زا  يریگشیپ  يارب  اکیرما  تشون : زین  یبرعلا  فقوملا  هیرشن ي 
 . .دش (1) راچان  سراف  جیلخ  تالوحت 

یـساسا یلـصا  يرگید ، رب  نیفرط  زا  کی  ره  يزوریپ  زا  يریگولج  و  هدنرب » نودب  گنج   » دش هراشا  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  عقاو ، رد 
رد برغ  اکیرما و  ياه  تسایـس  يرگید ، تسکـشو  نیفرط  زا  یکی  يزوریپ  لامتحا  اب  تاـقوا  یـضعب  دوب و  برغ  اـکیرما و  يارب 

(2) و تسایس » هب  لیدبت  ، » مویه .ر  هتشون ي  هب  یـساسا  لصا  هاگدید و  نیا  دیدج  تالوحت  اب  .درک  یم  رییغت  قارع  ناریا و  گنج 
.دش ناریا  نایز  هب  قارع و  عفن  هب 

بوچراچ و نییعت  ردار  رثؤم  لماوع  هک  داد  یتاحیـضوت  اـکیرما  هرگنک ي  هب  باـطخ  اـکیرما ، تقو  عاـفد  ریزو  رگربنیاو ، رپساـک 
توریب تاراجفنا  رد  ناریا  هلخادـم ي  تفگ : يو  .درک  یم  ناـیب  قارع  زا  تیاـمح  رد  اـکیرما  دـیدج  ياـه  تسایـس  یلک  طوطخ 

کیژتارتسا ياه  ییامنهار   » دـیدج تالوحت  رثا  رب  اکیرما  .دنک (3)  کمک  قارع  هب  دـیاب  اکیرما  هک  تسا  رما  نیا  هدـننکدییأت ي 
هرابرد قارع  ییاکیرما ، تاماقم  رظن  زا  .تفرگ  تروص  روشک  ود  نایم  يدـیدج  تاقفاوت  داد و  رارق  قارع  راـیتخا  رد   (4) یلمع »

هب اکیرما  تقو  هجراخ  ریزو  گـیه  هکناـنچ  .دوب  هداد  رییغت  ار  دوخ  هاگدـید  عضاوم و  لیئارـسا  هب  شرگن  يوروش و  اـب  طـباور  ي 
دادـغب هب  گیه  نواعم  تاظحالم  نیمه  ساسا  رب   (5) .تسا » هداد  رییغت  يدـح  ات  ار  يوروش  هب  لـیامت  قارع  : » درک مـالعا  هرگنک 

تقو عاـفد  ریزو  رگربنیاو ، نینچمه  .دننیـشنب (6)  هرکاذـم  هب  قارع  هتـسجرب ي  تاماقم  اب  هبناج  ود  عفانم  عوضوم  رـس  رب  اـت  تفر 
هب یتالوحت  رییغت و  لیئارسا  هب  تبسن  قارع  راتفر  رد  : » تفگ داد و  یتاحیضوت  هرگنک  هب  قارع ، هب  کمک  ترورض  رد  زین  اکیرما ،

یتح .دسانـش  یمن  لیئارـسا  هیلع  مدقم  طخ  ياهروشک  وزج  ار  قارع  رگید  هک  تفگ  اصخـش  نیـسح  مادص  اریز  دروخ ؛ یم  مشچ 
ار لیئارسا  اب  حلص  دنور  زا  قارع  تیامح  دناوت  یم  هدحتم  تالایا  اب  قارع  طباور  يریگرس  زا  درک  يراودیما  راهظا  نیـسح  مادص 

 . (7) .دهد » یقرت  عیفرت و 

119 ص :

ص 33. نامه ، . 504 - 1
نیب یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع  یخسار  گنشوه  همجرت  قارع : ناریا و  دحتم -  للم  نامزاس  مویه.ر ، نورماک  . 505 - 2

ص 86. ، 1376 نارهت ، یللملا 
رویرهش ات  رویرهـش 63  ناهج -  تاعوبطم  رد  یلیمحت  گنج  هلاس  کـی  تـالوحت  هاپـس ، لـک  هدـنامرف  یمومع  طـباور  . 506 - 3

هیوناژ 1985. ندنل ، پاچ  ایدیم  ملسم  هیرشن  ص 3 ، ، 1364،64
هحیال ، » یماظن یـسایس و  روما  هناـیمرواخ و  روما  لوئـسم  ، 1987 اـکیرما 1970 -  یلم  تینما  هرادا  وـضع  رچیت ، دراوـه  . 507 - 4

ص 2. تفن ،» ياهوکس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  هیعافد 
ص 1. ذخأم 33 ، . 508 - 5
ص 1. ذخأم 33 ، . 509 - 6
ص 3. ذخأم 33 ، . 510 - 7
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هک ریازجلا ، دادرارق  هرابرد ي  نیفرط  دش  ببـس  اکیرما  اپورا و  رد  روشک  ود  ناگدـنیامن  تاقالم  نتگنـشاو و  دادـغب و  تارکاذـم 
زا لبق  عضو  هب  سراف  جـیلخ  تشگزاب  ینعم  هب  رما  نیا  دـننک و  قفاوت  دوب ، هدـش  اضما  هاـش  مادـص و  ناـیم  دوب و  قارع  لوبق  دروم 
دش رشتنم  اهدعب  هک  يدنـس  ربانب  .دبایب (1)  گنج  نایاپ  يارب  یلح  هار  دـنک و  کمک  قارع  هب  هک  تفریذـپ  نتگنـشاو  .دوب  گنج 

 . .دوب (2) هداد  دهعت  مادص  تموکح  هب  ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج  يارب  اکیرما 

تیمها زئاح  رایـسب  یقارع  نالوئـسم  ریاس  مادـص و  اب  تاقالم  قارع و  هب  هلحرم  ود  رد  ناگیر ، هژیو ي  هدـنیامن ي  دلفـسمار ، رفس 
لیوحت مادـص  هب  ار  ناگیر  مایپ  توریب ، رد  اکیرما  ترافـس  راجفنا  بقاعتم  رذآ 1362 و  خیرات 30  رد  لوا  رفس  رد  دلفـسمار  .دوب 

لئاسم ربارب  رد  لباقتم  لماک  مهافت  هب  ندیسر  يارب  ییاکیرما  یقارع و  نالوئـسم  نیب  وگو  تفگ  ترورـض  رب  تاقالم  نیا  رد  .داد 
يرازگربخ دنوش ! جراخ  نانبل  زا  یجراخ  ياهورین  یمامت  دراد  لیامت  شروشک  هک  درک  ناشن  رطاخ  مادص  .دش  دـیکأت  يا  هقطنم 

دوبهب يارب  نیا  زا  شیپ  مادـص  هکنیا  نمـض  درک  یبایزرا  روشک  ود  نایم  طـباور  دوبهب  رد  ماـگ  نیتسخن  ار  دلفـسمار  رفـس  هسنارف 
لاس 1362 رد  ربیخ  تایلمع  رد  مادص  هک  تفرگ  ماجنا  ینامز  دلفسمار  مود  رفـس  .دوب (3)  هدرک  یگدامآ  راهظا  اکیرما  اب  طباور 

تفر دادغب  هب  رفس  نیا  رد  دلفسمار  یتح  .دادن  ناشن  شنکاو  عوضوم  نیا  هب  تبسن  اکیرما  درک و  هدافتسا  ییایمیش  ياه  حالـس  زا 
نتگنـشاو شالت  رب  یعمج ، راتـشک  ياه  حالـس  زا  هدافتـسا  هنیمز ي  رد  قارع  زا  یمومع  داقتنا  هک  دهدب  نانیمطا  مادـص  هب  ات   (4)

 . .تشاد (5) دهاوخن  يریثأت  روشک  ود  نیب  طباور  دوبهب  يارب 

دریگب و ناریا  هب  ار  حالـس  شورف  يولج  دناوت  یم  اکیرما  تفگ : دنتـشاد  هک  یتارکاذم  قارع و  زا  دلفـسمار  لوا  رادید  رد  مادـص 
عون ره  تروص  نآ  رد 

120 ص :

یس نافتسا  و 19 ، ص 18  و 16 ، هرامش 15  رهم 1380 ، رویرهـش و  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هاـگن ، هماـنهام  . 511 - 1
.نآ ياه  شور  قارع و  ناریا و  گنج  يژتارتسا  نوسناج ، يو  سالگاد  رتیلپ - 

.طسوالا قرشلا  همانزور  زا  لقن  هب  ، 1382  / 10  / 14 ادرف ، ویدار  . 512 - 2
ص 3. ، 1362  / 9  / 30 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 513 - 3

اکیرما هک  تسه  يدراوم  مه  رضاح  لاح  رد  دیوگ : یم  قارع  هب  يو  رفس  حرط  زا  یتفگش  راهظا  نمض  اهدعب  دلفـسمار  . 514 - 4
لماعت روشک  نآ  اب  بوخ  رایـسب  یحوطـس  رد  اما  دـنک ، یم  ضارتعا  شراتفر  هراـبرد ي  يروشک  هب  یـصوصخ  یمـسر و  روط  هب 
خیرات رد  دـندرک  یمن  راتفر  اکیرما  تساوخ  قبط  هک  ییاهروشک  اب  طباور  همادا ي  یـساملپید و  نیا  ذاـختا  درک  هفاـضا  يو  .دراد 

(. 1382  / 10  / 8 ناملآ ، يرازگربخ  زا  لقن  هب  ، 2003  / 12  / 29 هچیرد ، تیاس   ) .تسا لوادتم 
.1382  / 9  / 28 تسپ ، نتگنشاو  همانزور  ص 1 و 23 ، ، 1382  / 9  / 30 يرهشمه ، همانزور  . 515 - 5
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الامتحا اکیرما ، يانـس  یجراخ  طباور  هتیمک  شرازگ  هب  اـنب  .دوـش (1)  یم  نکمم  قارع  اـکیرما و  گرزب  تلم  ود  ناـیم  يا  هطبار 
هرابرد ي هرکاذم  نمرمیت  هتـشون ي  هب  .تسا (2)  قارع  اب  هدـحتم  تالایا  طـباور  یمرگ  تلع  نیرت  مهم  تاحیلـست  شورف  میرحت 

تـسایس نازیر  همانرب  داد ، ماجنا  قارع  رد  مادص  اب  دلفـسمار  دوب و  هداد  ماجنا  اکیرما  رد  زتلوش  اب  زیزع  قراط  البق  هک  عوضوم  نیا 
ياه تاملپید  زا  یکی  رایم ، مات  .دنریگب (4)  ناریا (3)  هب  ار  هحلـسا  رودص  يولج  نکمم  وحن  ره  هب  هک  تخاس  دـعاقتم  ار  اکیرما 

هب رکف  نیا  هک  دوب  هدیـسر  نآ  تقو  رگید  الاح  اما  دوب ، هدـش  حرطم  البق  رکفت  نیا  : » دـیوگ یم  دادـغب ، رد  دلفـسمار  هارمه  تئیه 
 . (5) .میتسه » گنج  نتفای  نایاپ  ناهاوخ  هنامیمص  ام  هک  میدرک  یم  تباث  اه  یقارع  هب  دیاب  .دیآ  رد  لمع  هلحرم ي 

: درک یم  لابند  ار  فده  هس  لقادح  قارع  هب  کمک  قیرط  زا  اکیرما  تانسح  قوراف  دیس  هتشون ي  هب 

.دننک داجیا  عنام  سراف  جیلخ  رد  هدننک  نییعت  شقن  يافیا  تهج  هب  ناریا  يارب  - 1

.دنهدب نانیمطا  هقطنم  رد  اکیرما  یماظن  تردق  صوصخ  رد  دوخ  برع  نادحتم  هب  - 2

ياپورا نادحتم  رازاب  نینچمه  یفرصم و  ياهالاک  يراصحنا  ابیرقت  رازاب  هلمج  زا  سراف  جیلخ  رد  میظع  ياه  يراذگ  هیامرـس  - 3
 . .دننک (6) ظفح  ار  نپاژ  رود و  رواخ  یبرغ ،

روشک قیرط  زا  قارع  هب  ییاکیرما  تاحیلـست  شورف  زا  یـشوپ  مشچ  : » لماش یـساسا  روحم  راهچ  رب  هلحرم  نیا  رد  اکیرما  تسایس 
و ناریا » هب  تاحیلـست  نتخورفن  هب  نانامیپ  مه  يزاس  دـعاقتم  «، » یلاـم کـمک  هب  قارع  هب  یباـیتسد  لیهـست  يارب  هلخادـم  ، » ثلاـث

 . .تشاد (7) هیکت  یللملا » نیب  ياهروشنم  هب  قارع  ییانتعا  یب  رب  یتاغیلبت  نداهن  شوپرس  »

121 ص :

ص 283. ، 1373 اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  نیدت ، دمحا  همجرت  گرم ، يرگادوس  نمرمیترآ ، تنک  . 516 - 1
ص 18. ذخأم 27 ، . 517 - 2

.درک ارجا  یحارط و  ار  يرادیاپ ) يانعم  هب  « ) چناتسا  » تایلمع ناریا  هب  هحلسا  رودص  زا  يریگولج  يارب  اکیرما  . 518 - 3
ذخأم 42. . 519 - 4
ذخأم 42. . 520 - 5

.اه تردقربا  شقن  سراف و  جیلخ  رد  گنج  تانسح ، قوراف  دیس  ص 437 ، ذخأم 7 ، . 521 - 6
، يربکا دلاخ  ص 73 و 74 ، هرامش 1968 ، ، 1382  / 7  / 7 ایند ،» ياه  هناسر  نتلوب  ، » یمالـسا داشرا  گـنهرف و  ترازو  . 522 - 7

.هبعک راوز  نیسح  دمحم  همجرت  ، 1382  / 6  / 27 تایحلا ، دش ، دهاوخن  جراخ  سراف  جیلخ  زا  ناریا  هلئسم  لح  نودب  اکیرما 
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کمک هرابرد ي  تایحلا و  اب  هبحاصم  رد  قارع  زا  ندش  جراخ  زا  سپ  اهدعب  قارع ، یماظن  تاعالطا  قبـسا  سیئر  ییارماس ، قیفو 
هداتـسیا ناریا  يور  رد  ور  هک  يا  ههبج  هب  هکلب  درک  یمن  کمک  مادص  هب  هدـحتم  تالایا  نم  رظن  هب  : » تفگ قارع  هب  اکیرما  ياه 

: زا دوب  ترابع  اساسا  اکیرما  ياه  کمک  .درک  یم  کمک  دوب 

.درک یم  مهارف  یناسنا  يورین  یکینورتکلا و  ياهرازبا  هراوهام ، هک  يا  هدرتسگ  تاعالطا  هئارا  - 1

.درک یم  بیغرت  قارع  هب  یلام  ياه  کمک  نداد  هئارا  هب  ار  هقطنم  ياهروشک  - 2

 . (1) .درک » یم  يریگولج  مهم  ياه  حالس  هب  میژر  نیا  نتفای  تسد  زا  ناریا و  میژر  هرصاحم ي  - 3

تروص قفاوت (2)  عامجا و  ساسا  رب  هک  قارع ، هب  اهروشک  ریاس  اکیرما و  ياه  کمک  داـعبا  ندـش  نشور  يارب  ثحب  همادا ي  رد 
.دش دهاوخ  هراشا  یتاحیلست  یلام و  یتاعالطا ، هنیمز ي  هس  رد  تفرگ  یم 

قارع هب  یتاعالطا  ياه  کمک 

زا یهاگآ  گـنج ، رد  اـهورین  ییوراـیور  هنحـص ي  رد  .تسا  گـنج  رد  يزوریپ  رد  رثؤم  یـساسا و  لـماوع  زا  یماـظن  تاـعالطا 
یلـصا يزاس ، ناهنپ  بیرف و  ناکما  الباقتم  يریگلفاـغ و  تاـعالطا و  رـصنع  یلک  روط  هب  نمـشد و  يدـنمناوت  تاـین و  فادـها و 

ار نمشد  تیقالخ  ناوت و  دناوت  یم  نمشد  رب  یتاعالطا  طلست  عقاو ، رد  .تسا  نمشد  تسکش  يزوریپ و  هب  یبایتسد  يارب  یـساسا 
ياهروحم تاـیلمع و  یحارط  يریگ ، فدـه  اـهورین ، شیارآ  رد  لـیلد ، نیمه  هب  دـهد ؛ رارق  ریثأـت  تحت  یمجاـهت  ياـه  حرط  رد 

الباقتم نمشد و  زا  تاعالطا  يورشیپ ،

122 ص :

ص 15. ، 1377  / 1  / 26 رصن ، هاگرارق  یهدنامرف  نتلوب  . 523 - 1
سراف جـیلخ  رد  يوروش  اکیرما و  رـضاح  لاح  رد  : » دـسیون یم  دوخ  شرازگ  رد  اـکیرما  يانـس  یجراـخ  طـباور  هتیمک  . 524 - 2

گنج هرابرد ي  یقفاوت  هب  ندیـسر  ود  ره  دننک ، یم  تیامح  قارع  زا  گنج  رد  يا  هزادنا  ات  ود ، ره  .دنراد  یکرتشم  ياه  فدـه 
ریزو نوسشدولک ، ص 21 ) هام 1363 ، يد  هاپـس ، لک  یهدنامرف  یمومع  طباور  تاراشتنا  « ) .دـنهد یم  حـیجرت  هرکاذـم  هار  زا  ار 

هنیمز ي رد  هدشن  مالعا  یمیمصت  رد  تینما  ياروش  یمئاد  ياضعا  : » تفگ ینویزیولت  ییا  هبحاصم  رد  اهدعب  هسنارف ، قبسا  هجراخ 
(. ص 137 مینک ، یم  فارتعا  ام  « ) .دندوب هدیسر  قفاوت  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  ربارب  رد  قارع  زا  تیامح 
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هیحور ي يریگ  لکش  زاغآ  زا  ناسنا  رد  هک  تسا  گنج  یساسا  هیلوا و  طرش  يریگلفاغ ، بیرف و  اب  نمـشد  ربارب  رد  يزاس  ناهنپ 
.تسا هتشاد  دوجو  توافتم  ياه  لکش  هب  گنج  یحارط  ییوج و  همصاخم 

رد دوجوم  عامجا  اهروشک و  یـسایس  عضاوم  عقاو ، رد  .دوب  اهروشک  زا  يرایـسب  یتاعالطا  تیاـمح  دروم  گـنج  يادـتبا  زا  قارع 
یم قارع ، یماـظن  تاـعالطا  سیئر  ییارماـس ، قیفو  .تشاد  ریثأـت  روشک  نیا  هب  یتاـعالطا  کـمک  هصرع ي  رد  قارع  زا  تیاـمح 

، ناملآ هسنارف ، ياهروشک  زا  يو  .دنداد (1)  یم  ام  هب  ار  دوخ  تاعالطا  ناهج  یتاعالطا  ياه  هاگتـسد  مظعا  شخب  ابیرقت  دـیوگ 
هقباس هب  نیـشیپ )  ) يوروش هرابرد ي  .درب (2) و  یم  مان  ناتـسکاپ  رد  یتح  دنه و  هیکرت ، سراف ،)  ) جـیلخ ياهروشک  ندرا ، ایلاتیا ،

هم 1979 م رد  یتاعالطا  هلدابم ي  مود  تسشن  رد  دیوگ  یم  دنک (3) و  یم  هراشا  لاس 1974 م  زا  روشک  ود  یتاعالطا  طباور  ي 
سیورـس رد  عـبنم  کـی  زا  اـم  یلو  درک  يراددوـخ  قارع  یتاـعالطا  ياـهزاین  نیمأـت  زا  يوروـش ، یتاـعالطا  سیورـس  وکـسم  رد 

 . .میدرک (4) تفایرد  ار  دوخ  یتاعالطا  ياهزاین  زا  یشخب  يو  صخش  لمع  راکتبا  اب  میدرک و  هدافتسا  هیسور  یتاعالطا 

تاعالطا زین  سراف و  جـیلخ  ياهروشک  حلـسم  ياهورین  هب  طوبرم  یماظن  تاعالطا  هیـسور  دـیوگ : یم  ییارماس  قیفو  هراب  نیا  رد 
یتیرومأم نینچ  يارب  اصخـش  مدوخ  نم  دنک : یم  هفاضا  يو  .دوب  هداد  رارق  مادـص  رایتخا  رد  ار  لیئارـسا  ناریا و  هیکرت ، هب  طوبرم 

درادن ییاناوت  ناریا  هک  دندوب  رظن  نیا  رب  قارع  هب  هدـش  هئارا  ياه  کمک  حطـس  هب  هجوت  اب  اه  سور  .مدش (5)  وکسم  مزاع  اهراب 
.دنک داجیا  قارع  مکحتسم  یعافد  طوطخ  رد  هدمع  یفاکش 

تاعالطا تیفیک  حطـس و  رظن  زا  فلتخم ، لماوع  عاضوا و  زا  رثأتم  گنج  لاـس  تشه  لوط  رد  اـکیرما  قارع و  یتاـعالطا  طـباور 
.دوش یم  میسقت  یلک  هرود ي  هس  هب  قارع ، هب  اکیرما  یلاسرا 

زا یکاح  يا  هراوهام  ریواصت  اکیرما و  یتاعالطا  سیورس  تاعالطا  زیئاپ 1980 م  رد  زمیات  لاشننیاف  شرازگ  گنج ، زاغآ  زا  لبق 
نیا همانزور  نیا  شرازگ  قبط  .دیشاپ  دنهاوخ  ورف  مه  زا  تعرس  هب  یناریا  ياهورین  هک  دوب  نآ 

123 ص :

.رطق هریزجلا  ینویزیولت  هکبش  اب  ییارماسلا  قیفو  يوگو  تفگ  ص 14 ، ، 1381  / 12  / 6 ون ، سای  همانزور  . 525 - 1
مود 1380، پاچ  هاپـس  یگنهرف  زکرم  نارهت : ینوراق ، ناندـع  مجرتم  یقرـش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  رکـشلرس  . 526 - 2

ص 142 و 143.
.تایحلا همانزور  اب  ییارماسلا  قیفو  هبحاصم  ص 12 ، ، 1376  / 5  / 8 تاعالطا ، همانزور  . 527 - 3

ذخأم 50. . 528 - 4
ص 2. ، 1382  / 10  / 8 قرش ، همانزور  . 529 - 5
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دننام اکیرما  نادحتم  هک  یـشقن  رب  هوالع  نایم ، نیا  رد  .دش  هتـشاذگ  مادص  رایتخا  رد  ثلاث  يروشک  قیرط  زا  ریواصت  تاعالطا و 
هک دـنداد  یم  رارق  قارع  رایتخا  رد  ناریا  عاـضوا  زا  یتاـعالطا  قباس (1)  میژر  تاماقم  دنتـشاد  هدهع  رب  ناتـسبرع  ندرا و  رـصم ،

ياهدـمایپ زا  اکیرما  گنج ، زاغآ  اب  .دـش  یم  یبایزرا  ناریا  هب  قارع  هلمح ي  يارب  اکیرما  ینمـض  تیامح  مـالعا  ياـنعم  هب  رتشیب 
تایلمع رومأم  ار  سکاوآ  دنورف  راهچ  نتگنشاو  ربتکا 1980 م  لیاوا  رد  نیاربانب ، تشاد  ینارگن  هقطنم  رد  نآ  شرتسگ  گـنج و 
نتشادن طابترا  .دیامن (2)  لرتنک  ار  هقطنم  عاضوا  اکیرما ، یهدنامرف  تحت  ناتسبرع و  ورملق  زا  هدافتـسا  اب  ات  درک  سراف  جیلخ  رد 

ریثأت سکاوآ  ياهامیپاوه  زا  اکیرما  هدافتـسا ي  رد  قارع  ناریا و  گنج  ياهدـمایپ  تیریدـم  ترورـض  قارع و  ناریا و  اـب  اـکیرما 
.تشاد ییازسب 

دنورف هن  اعومجم  درک (3) و  تقفاوم  ناتـسبرع  هب  سکاوآ  دنورف  جنپ  شورف  اب  لاس 1981 م  رد  ناـگیر  تلود  مود  هلحرم ي  رد 
جیلخ رد  اکیرما  ییایرد  يورین  ياه  نکـشوان  اهوان و  مزر  زادـنا ، کشوم  ياهوان  اب  هک  دـش  رقتـسم  ناتـسبرع  رد  اـمیپاوه  نیا  زا 

هژورپ ي عقاو ، رد  .تشاد (4)  کینورتکلا  طابترا  ربامیپاوه ، ياهوان  هشرع ي  رب  رقتسم  فا 18  فا 14 و  ياهامیپاوه  اب  سراف و 
تاعالطا تشاد (5) و  هنیزه  رالد  درایلیم  هاجنپ  هک  دوب  يا  هقطنم  هتـسویپ ي  مه  هب  متـسیس  کـی  روحم  ناتـسبرع  رد  اـه  سکاوآ 

سکاوآ تاعالطا  زا  قارع  رد  ام  : » درک مالعا  یتاراهظا  رد  احیرص  مادص  اهدعب  .درک  یم  يروآ  عمج  اکیرما  يارب  ار  يدنمشزرا 
 . (6) .میا » هدرب  دوس  اه 

یم ییارماس  قیفو  هکنانچ  دـندرک ؛ یم  هدافتـسا  هقطنم  رد  اـکیرما  نادـحتم  تاـعالطا  یخرب  زا  هلحرم ، نیا  رد  نینچمه  اـه  یقارع 
زین رصم  دریگب و  یتاعالطا  نابلخ  نیا  زا  ات  دیـشوک  قارع  رـصم ، هب  یناریا  يامیپاوه  یگدنهانپ  زا  سپ  لاس 1981 م و  رد  دیوگ :

هنیمز ي نیاربانب ، درک و  لابقتسا  عوضوم  نیا  زا 

124 ص :

.دوب هتفرگ  قباس  میژر  تاماقم  زا  ار  ناریا  عاضوا  هراـبرد ي  تسرداـن  تاـعالطا  یخرب  قارع  : » دـیوگ یم  کیـس  يرگ  . 530 - 1
هک هداد  ناشن  ینیمخ  هللا  تیآ  میژر  .دندرک  یم  قارغا  روشک  عاضوا  یگتفشآ  هرابرد ي  یـسایس  نایدیعبت  همه ي  ریظن  دارفا  نیا 
 / 7  / 30 هژیو ، ياـه  شرازگ  هیرـشن  یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  « ) .دراد جرم  جره و  لـمحت  يارب  ار  يا  هداـعلا  قوف  ییاـناوت 

(. 1366  / 7 یمالسا 9 /  يروهمج  يرازگربخ  نارهت -  ص 77 ، ، 1366
ریبدرس كروتساوج  ص 399 ، دـلج 1368،1 ، تمواقم ، هسامح  اوق ، لک  یهدـنامرف  داتـس  یتاغیلبت  یگنهرف و  تنواـعم  . 531 - 2

.يدیفم نارهم  همجرت  سراف ، جیلخ  رد  اه  سکاوآ  رویرهش 1366 ، تروپیر ، پیرم  تروپیر ، تسیا  لدیم  هیرشن 
.نامه . 532 - 3
.نامه . 533 - 4
.نامه . 534 - 5

تشهبیدرا 1363. ص 123 ، لاس 1376،63 ، ياه  هبطخ  . 535 - 6
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یم رارق  قارع  رایتخا  رد  اه  يرـصم  هک  ار  ناریا  هب  عجار  تاعالطا  هعومجم ي  دیوگ : یم  يو  .دش  مهارف  رـصم  اب  قارع  يراکمه 
 . .دندوب (1) هتفرگ  اکیرما  زا  دیسر  یم  رظن  هب  دنداد 

دودحم يا  هزادـنا  ات  قارع  زا  اهروشک  ریاس  روشک و  نیا  نادـحتم  اکیرما و  یتاعالطا  يراکمه  کمک و  هنماد ي  هلحرم ، نیا  رد 
كاخ قمع  رد  ددجم  يورشیپ  يارب  ار  مزال  ناوت  لاح  نیع  رد  یلو  دوب  رقتسم  ناریا  كاخ  رد  زواجت ، زا  سپ  قارع  عقاو ، رد  .دوب 

ياـهورین ردـص و  ینب  راـیتخا  رد  گـنج  یهدـنامرف  تیریدـم و  هک  یناـمز  اـت  زین  ناریا  یماـظن  ياوـق  هکنیا  نمـض  تشادـن  ناریا 
تیعـضو هجیتن ، رد  .تشادـن  ار  مزال  ییاناوت  یلاغـشا  عضاوم  زا  اه  نآ  ندـنار  بقع  قارع و  ياهورین  مادـهنا  يارب  دوب  کیـسالک 

یمن داجیا  قارع  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  نایماح  يارب  ار  یـصاخ  ینارگن  هنوگ  چـیه  گنج  یماظن  یـسایس -  هنحـص ي  رب  مکاـح 
.دوب دودحم  یتاعالطا  ياه  يراکمه  کمک و  هنماد ي  لیلد  نیمه  هب  درک و 

کمک قارع ، شترا  تسکـش  ناریا و  یماظن  ياه  يزوریپ  گـنج و  یماـظن  هنحـص ي  رد  دـیدج  تـالوحت  اـب  مود ، هلحرم ي  رد 
هک دش  زاغآ  فدـه  نیا  اب  نیبملا و  حـتف  تایلمع  زا  سپ  هنیمز  نیا  رد  اکیرما  مادـقا  نیتسخن  .دـش  زاغآ  قارع  هب  اکیرما  یتاعالطا 

تـسشن نیتسخن  سراـم 1982 م  رخاوا  زا  هکناــنچ  .دوـش (2)  رادروـخرب  ناریا  تاـمجاهت  ینیب  شیپ  ییاـناوت  تردــق و  زا  قارع 
هلیـسو هب  هدـش ، هئارا  تاـعالطا  .دـش  رازگرب  قارع  رد  دوـب ، هرفن  هس  یمیت  لـماش  هـک  قارع  هـب  اـکیرما  یمازعا  تـئیه  یتاـعالطا 

رارقتـسا لـحم  یماـظن و  فادـها  زا  يا  هراوهاـم  ياـه  سکع  نآ  شخب  نیرت  مهم  .دوب  هدـش  هیهت  یناـسنا  عباـنم  ینف و  تازیهجت 
رد هک  ینازابرـس  ریوصت  میتسناوت  یم  یتحار  هب  ام  : » دیوگ یم  اه  سکع  نیا  یگژیو  هرابرد ي  ییارماس  قیفو  .دوب  ناریا  ياهورین 

يارب اه  ههبج  رد  ار  اه  یناریا  تاکرحت  هیلک ي  اه  هراوهام  .مینک  هدهاشم  دـندوب  یماظن  شزومآ  لاح  رد  ناریا  یـشزومآ  ناگداپ 
اه و هاگرارق  ندـش  اج  هباج  ات  لحاوس  رد  اهروه و  رد  اه  قیاـق  اـه و  پوت  اـه و  کـنات  تکرح  زا  دـندوب ، هتفرگ  نیب  هرذ  ریز  اـم 

 . (3) .دنداد » یم  شرازگ  زین  ار  ام  یکشوم  ییاوه و  تالمح  جیاتن  اه  هراوهام  .يزاس  لپ  تازیهجت  ندرک  هریخذ 

125 ص :

ص 189. ذخأم 50 ، . 536 - 1
هب ، 1362  / 12 هسنارف 25 /  يرازگربخ  ، 1362  / 12  / 26 هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 537 - 2

.اکیرما .سا.یب.یس  ینویزیولت  هکبش  زا  لقن 
ص 139. ذخأم 50 ، . 538 - 3
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ای یتاعالطا  لدابت  ياه  تسشن  تاسلج و  رد  تاعالطا  هکلب  دوبن ، رقتـسم  قارع  رد  ییاکیرما  دنمراک  ای  رـسفا  چیه  هلحرم ، نیا  رد 
لقن تاحیلـست ، ناریا ، یماظن  شیارآ  زا  یهاگآ  يارب  قارع  ياهزاین  تفرگ و  یم  رارق  قارع  رایتخا  رد  یبرع  ياهروشک  قیرط  زا 

 . .دش (1) یم  نیمأت  قیرط  نیا  زا  ناریا  فادها  اهورین و  جیسب  لاقتنا و  و 

روشک نیا  ییاناوت  شیازفا  قارع و  شترا  مادص و  هیحور ي  رد  سفن  هب  دامتعا  شیازفا  رد  قارع  هب  اکیرما  یتاعالطا  ياه  کمک 
یتاعالطا کمک  ریثأت  تحت  يا  هزادنا  ات  ناضمر  تایلمع  هجیتن ي  تشاد و  يراکـشآ  جـیاتن  ناریا  یماظن  تامادـقا  اب  هلباقم  يارب 

هنابـش و تایلمع  يارجا  يارب  ناریا  ياه  کـیتکات  هب  درک و  یباـیزرا  ار  لـبق  هلحرم ي  ياـه  تسکـش  قارع  .دوب  قارع  هب  اـکیرما 
تاـمجاهت ربارب  رد  ار  قارع  یعاـفد  طوطخ  تسناوت  یمن  ییاـهنت  هب  عوـضوم  نیا  یلو  درب  یپ  قارع  طوـطخ  رد  يورـشیپ  هنخر و 

هب گنج و  زا  لبق  يو  .دوب  نتگنـشاو  دادغب و  نیب  ياه  هطـساو  نیرت  مهم  زا  یکی  ندرا  هاشداپ  نیـسح  عقاو ، رد  .دنک  ظفح  ناریا 
یم لقتنم  قارع  هب  ار  اکیرما  زا  یلاسرا  تاعالطا  هکنیا  رب  هوـالع  ربماون 1984 م  رد  قارع  اکیرما و  هطبار ي  يرارقرب  زا  لـبق  هژیو 

هب يو  ناـما  رد  اـکیرما  ترافـس  زا  هدـمآ  تسد  هب  شرازگ  رباـنب  دیـشوک و  یم  ناریا  هیلع  برع  ناربهر  ندرک  دـحتم  يارب  درک ،
رد اکیرما  هدـحتم  تالایا  رـصتخم  يراکمه  نینچمه  اکیرما و  یـسایس  تیامح  زا  اه  یقارع  دوب  هتفگ  روشک  نیا  رد  اـکیرما  ریفس 

 . .دنتسه (2) دنسرخ  رایسب  ناریا  اب  گنج  لالخ 

تاعالطا هب  دوش  رادروخرب  یعافد  یگدامآ  زا  بساـنم  شیارآ  تاماکحتـسا و  داـجیا  اـب  دوشن و  ریگلفاـغ  هکنیا  يارب  قارع  میژر 
شترا یعافد  طخ  هک  دوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  مادص  میژر  اریز   (3) دوش ؛ دوخ  شترا  یعافد  طوطخ  طوقس  زا  عنام  ات  تشاد  زاین 

رگم دـش  یمن  لصاح  مهم  نیا  .داد  یم  ماجنا  زور  تدم 45  رد  ار  هلاس  ود  یـسدنهم  راک  دیاب  راک  نیا  يارب  .دنکـشب  دیابن  قارع 
ادیپ يا  هداعلا  قوف  تیمها  نمـشد  يارب  تاعالطا  نیاربانب ، .دشاب  هتـشاد  ار  مزال  تاعالطا  ناریا  دـصاقم  فادـها و  زا  قارع  هکنآ 

کمک قیرط  زا  مهم  نیا  درک (4) و 

126 ص :

ص 12. ذخأم 50 ، . 539 - 1
.طسوالا قرشلا  ص 4 ، ، 1382  / 10  / 4 هرامش 444 ، یجراخ ، ياه  هناسر  هدیزگ  نتلوب  . 540 - 2

.1382  / 9  / 17 ییاضر ، نسحم  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 541 - 3
.نامه . 542 - 4
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ناریا زا  ار  هنخر  ناکما  ربیخ  تایلمع  ات  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  هلـصاف ي  رد  نمـشد  هجیتن ، رد  .دـش  لح  قارع  هب  اکیرما  یتاعالطا 
يرترب بجوم  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  نمشد  تاعالطا  رد  میظع  لوحت  .درک  میکحت  داد و  لیکشت  عیرس  ار  یعافد  طوطخ  تفرگ و 

دمایپ .تفرگ  ناریا  زا  ار  يزوریپ  هجیتن  رد  يورشیپ و  ناکما  ناریا ، ياوق  هنخر ي  اب  هلباقم  یعافد و  طوطخ  لیکشت  اب  دش و  قارع 
ینارگن درک ، فرطرب  يا  هزادنا  ات  ار  قارع  یعافد  تردـق  هرابرد ي  دوجوم  ياهدـیدرت  هکنآ  رب  هوالع  یماظن  لوحت  نیا  یـسایس 

.داد شهاک  ناریا  یلامتحا  يزوریپ  قارع و  كاخ  رد  گنج  همادا ي  زا  ار  اکیرما 

تایلمع اب  قارع  ناریا و  گنج  هنحص ي  ود  رد  یماظن  یسایس و  لوحت  بقاعتم  اکیرما  قارع و  یتاعالطا  يراکمه  موس  هلحرم ي 
هب اکیرما ، تقو  روهمج  سیئر  ناگیر  هژیو ي  هدـنیامن ي  دلفـسمار ، رفـس  .دـش  زاغآ  نانبل  رد  لیئارـسا  اکیرما و  تسکـش  ربیخ و 

ار روشک  ود  یتاعالطا  طباور  قیمعت  شرتسگ و  قارع و  اـکیرما و  طـباور  دـیدجت  هنیمز ي  تفرگ  تروص  هک  یتارکاذـم  قارع و 
.دندرک زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  دندش و  رقتسم  دادغب  رد  اکیرما  ترافـس  رد  طبار  نارـسفا  راب  نیتسخن  يارب  هکنانچ  .درک (1)  داجیا 

یهاگ هتفه و  رد  شرازگ  ود  هاگ  یگتفه و  ياه  شرازگ  دوب (3)  قارع  رایتخا  رد  نانچمه  هک  يا  هراوهام  ریواصت  رب  هوـالع   (2)
یسوساج میـس (4)  یب  ياه  هاگتـسد  هراوهام و  زا  هدافتـسا  اب  ناریا  ياهورین  تاکرحت  هرابرد ي  هنازور  ابیرقت  ياه  شرازگ  یتح 

 . .تفرگ (5) یم  رارق  قارع  رایتخا  رد  یناسنا  عبانم  ینف و  لیاسو  ریاس  کیژتارتسا و 

هدازهاش هکنانچ  .دیـشوک  یم  نآ  بسک  يارب  دوب و  دنمزاین  اکیرما (6)  یتاعالطا  ياه  کـمک  هب  تدـش  هب  قارع  هلحرم ، نیا  رد 
رد يدوعس  ناتسبرع  ریفس  ردنب ،

127 ص :

ص 25، رون ، نازاس  هشیدـنا  تاعلاطم  هسـسؤم  نمهب 1380 ، هرامـش 19 ، مود ، لاـس  تضهن ، یلیلحت  يربخ -  هماـنهام  . 543 - 1
تینما سناژآ  تقو  سیئر  نمراتـسا  مایلیو  رالاس و  ایرد  زا  لقن  هب  قارع ، لابق  رد  اکیرما  یلم  تینما  يژتارتسا  دامتعا ، دمحا  رتکد 

.اکیرما یلم 
ص 12. ذخأم 50 ، . 544 - 2

.کیوزوین يریدق ، رفولین  همجرت  دش ،؟ مادص  هنوگچ  مادص  ص 5 ، ، 1381  / 6  / 31 يرهشمه ، همانزور  . 545 - 3
لخاد رد  ار  يدارفا  یتح  میتشادـن و  یلکـشم  ناریا  اب  یگیاسمه  لیلد  هب  تاـعالطا  رظن  زا  اـم  دـیوگ  یم  ییارماـس  قیفو  . 546 - 4
.دننک شرازگ  ام  هب  تعاس  هب  تعاس  تاعالطا ، بسک  اب  دنتـسناوت  یم  دـندوب و  میـس  یب  ياه  هاگتـسد  هب  زهجم  هک  میتشاد  ناریا 

(. ص 14 ، 1381  / 12  / 6 ون ، سای  رطق ، هریزجلا ي  اب  هبحاصم  )
ص 14. ذخأم 49 ، . 547 - 5

یتاعالطا متفگ  وا  هب  میوش ؟ زاین  یب  ایـس  نامزاس  زا  میناوت  یم  ایآ  درک  لاؤس  نم  زا  مادص  راب  کی  دیوگ : یم  ییارماس  . 548 - 6
تدـم رد  تاعالطا  يروآ  عمج  رد  يدایز  ییاناوت  اه  نآ  اریز  میراد ؛ جایتحا  اـه  نآ  هب  رـضاح  لاـح  رد  هک  میهد  یم  تسد  زا  ار 

(. ص 17 ، 1377  / 1  / 26 رصن ، یهدنامرف  تایحلا ، اب  هبحاصم   ) .میرادن یتردق  نینچ  ینونک  تیعضو  رد  ام  دنراد و  هاتوک  رایسب 
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زا میوشب و  هطـساو  هک  تساوخ  یم  اـم  زا  اـبترم  رخآ  ياـه  لاـس  رد  هژیو  هب  ناریا  اـب  دوخ  گـنج  رد  مادـص  دـیوگ : یم  اـکیرما ،
زا هک  تساوخ  یم  ام  زا  قارع  .دـنهد  يرای  شتاـیلمع  رد  ار  قارع  یبرغ ، ياـه  تردـق  رگید  قاـفتا  هب  میهاوخب  اه (1)  ییاکیرما 
رد ار  اه  نآ  رگید  نکمم  هلیـسو ي  ره  ای  حرط  هئارا  ترواشم ، یـسوساج ، تاعالطا  هنیمز ي  رد  میهاوخب  اکیرما  یماظن  ياهورین 

 . .دنهد (2) يرای  اه  یناریا  اب  گنج 

تروص هب  نآ  دراوم  زا  يا  هراپ  هب  عقاوم  یـضعب  اهنت  تسا و  ناهنپ  نانچمه  قارع  هب  اکیرما  یتاعالطا  ياه  کمک  يراکمه  داعبا 
ماجنا اکیرما  تساوخرد  هب  یتاعالطا و  تیاده  اب  گنج ، رد  ار  دوخ  یماظن  تامادـقا  زا  یخرب  اه  یقارع  .دوش  یم  هراشا  دودـحم 

هک یفادـها  باختنا  رد  ناحارط  هب  دادـغب ، رد  اکیرما  هبتر ي  یلاع  رـسفا  کـی  تشون  اهدـعب  لانـشنرتنیا  تسیا  لدـیم  .دـنداد  یم 
زا نآ  هشقن ي  تاـعالطا و  نـتفرگ  زا  سپ  قارع  نـینچمه  .دـنک (3)  یم  کمک  دـننک  نارابمب  ناریا  رد  دـیاب  یقارع  ياهامیپاوه 

دیدـشت تیوک و  هب  قارع  زواجت  زا  سپ  .درک  هلمح  اکن  هاگورین  هب   (5) هسنارف ، هدنوش ي  تیاده  يرزیل  ياه  بمب  اب  اکیرما (4) 
اکیرما میقتـسم  کیرحت  اب  روشک  نیا  كاخ  قمع  رد  ناریا  ياهرهـش  نارابمب  درک : مـالعا  قارع  ویدار  اـکیرما ، قارع و  تاـشقانم 

 . .تفرگ (6) یم  ماجنا 

نیمه تفرگ و  ماجنا  قارع  هب  اکیرما  هنامرحم ي  یماظن  تاعالطا  ساـسا  رب  لاس 1367  نیدرورف  رخاوا  رد  واـف  هب  قارع  هلمح ي 
لتخم ار  ناریا  يرادار  ياه  متسیس  اه  ییاکیرما  نیا ، رب  هوالع  .تخاس  نکمم  ناریا  عضاوم  هب  ار  قارع  هدرتسگ ي  مجاهت  هلئـسم ،
شخب دوخ  حیـضوت  اب  ییارماـس  قیفو  اهدـعب  .دوب (7)  قارع  تایلمع  زا  اـکیرما  یماـظن  تیاـمح  ياـنعم  هب  عوضوم  نیا  دـندرک و 

.دمآ نم  دزن  وگو  تفگ  يارب  دادغب  رد  اکیرما  یماظن  هتـسباو ي  دـیوگ : یم  يو  .دـنک  یم  نشور  ار  عوضوم  نیا  داعبا  زا  يرگید 
سامت طوطخ  صوصخ  رد  ار  یتاعالطا  تساوخ  یم  وا 

128 ص :

هطـساو ي هب  اکیرما  زا  قارع  ياه  تساوخرد  هرابرد ي  هک  ار  یتاحیـضوت  ردـنب ، هدازهاـش  اـکیرما ، رد  ناتـسبرع  ریفـس  . 549 - 1
یم عوضوم  نیا  هب  هراشا  اب  يو  اذل  .دوب  قارع  ییاکیرما  دض  ياهراعـش  تیوک و  هب  قارع  زواجت  زا  دعب  دنک  یم  حرطم  ناتـسبرع 

.؟ تسیلایرپما نونکا  دندوب و  تسرپ  نطو  تقو  نآ  رد  اه  ییاکیرما  ایآ  دیوگ :
هرامـش 2 و 3، اکیرما ، رد  تیوک  هب  قارع  زواجت  باتزاب  دـحتم ، للم  ناـمزاس  رد  یمالـسا  يروهمج  یمئاد  یگدـنیامن  . 550 - 2

.نتگنشاو رد  يدوعس  ترافس  توا 1990 ،  13 یتاعوبطم ، سنارفنک  رد  ردنب  هدازهاش  شخب 3 ، زا  ص 2  دادرم 1369 ،
ص 110. ، 1365  / 9  / 26 هرامش 124 ، اهادیور ،»  » نتلوب یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  یسایس  رتفد  . 551 - 3

یناسنا مولع  هورگ  یهاگشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یضترم  . 552 - 4
.فارگلت يدناس  ص 225 ، ، 1372 نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد ، داهج  تاراشتنا  یهاگشناد ، داهج  يزکرم  رتفد 

.1365  / 11  / 6 اکیرما ، ویدار  ص 225 ، نامه ، . 553 - 5
ص 16. ، 1377  / 4  / 14 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 554 - 6

.سرپدتیانوی ص 6 ، ، 1382  / 2  / 13، ون سای  همانزور  . 555 - 7
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هب يدـنمورین  هبرـض ي  دـنراد  دـصق  اه  ییاکیرما  میدرک  یم  رکف  ام  .دـنک  بسک  واف  هقطنم  رد  ناریا  ياهورین  اـم و  ياـهورین  نیب 
 . .دنزاس (1) دراو  هقطنم  نیا  رد  ناریا 

ینوـیزیولت هکبـش ي  اـب  هبحاـصم  رد  اـکیرما  رد  قارع  ریفــس  قارع ، اـکیرما و  طـباور  رد  شنت  تیوـک و  هـب  قارع  زواـجت  زا  سپ 
هداد یم  قارع  هب  طلغ  یماظن  تاعالطا  اه ، ههبج  رد  یناریا  ياهورین  تاکرحت  زا  گنج ، لوط  رد  اکیرما  دـش  یعدـم  یـس.یب.يا 

 . (2) تسا !

قارع هب  یلام  ياه  کمک 

تیدودحم نوچ  یلیالد  هب  قارع  دوب ، رثأتم  روشک  نیا  يداصتقا  ناوت  زا  يا  هزادنا  ات  ناریا  تامجاهت  ربارب  رد  قارع  یعافد  تردق 
يداصتقا ياه  کمک  هب  یماظن  تازیهجت  دـیرخ  ترورـض  ینالوط و  گنج  ياه  هنیزه  شیازفا  تفن و  رودـص  شهاک  زا  لصاح 

.دش دنمزاین 

بیکرت .داد  شیازفا  ار  قارع  هب  يداصتقا  ياه  کمک  هنماد ي  اجیردت  قارع  تسکش  رهشمرخ و  حتف  زا  سپ  دوجوم  ياه  ینارگن 
تدم (3) و دنلب  ياه  ماو  سراف و  جیلخ  ياهروشک  ياه  کمک  یلخاد ، ياهدمآرد  لصاح  هرود  نیا  رد  قارع  يداصتقا  تردـق 

.دوب ناهج (4)  ياهروشک  یلام  تارابتعا 

رد .تسا  هدوب  رایـسب  اه  کمک  نیا  دـهد  یم  ناشن  ماقرا  رامآ و  یخرب  راشتنا  یلو  تسین  نشور  قارع  هب  یلام  ياه  کمک  مجح 
ار رالد  درایلیم  زا 45  شیب  دـیوگ  یم  ییارماس  قیفو  .تسا  هدوب  اهروشک  ریاس  زا  شیب  سراف  جـیلخ  ياهروشک  کمک  ناـیم  نیا 

یتفگنه لوپ  نینچ  نتـشاد  رایتخا  رد  نودب  قارع  .تخادرپ  يدوعـس  ناتـسبرع  ار  یمین  زا  شیب  هک  دنداد  سراف  جـیلخ  ياهروشک 
لاس 1982 رد  نیـسح  مادص  میژر  اعطق  دش ، یمن  ریزارـس  قارع  يوس  هب  فلتخم  ياه  کمک  رگا  .تشادن  ار  گنج  همادا  تردق 

مجح تسا  دقتعم  رصم ، نیشیپ  عافد  ریزو  هلازغوبا ، .دوب (5)  هدش  نوگنرس  ریگارف ، ياه  تسکش  لاس  ینعی  م 

129 ص :

ذخأم 51. . 556 - 1
.1369  / 5  / 29 قارع ، رد  اکیرما  ریفس  هبحاصم  هرامش 303 ، ذخأم 73 ، . 557 - 2

ص 158. ذخأم 50 ، . 558 - 3
.داد صاصتخا  حالس  يژولونکت  رازفا و  گنج  دیرخ  هب  ار  شا  یتفن  دمآرد  لک  دودح 60 % قارع  لاس 1985 م  رد  اهنت  . 559 - 4

(. ص 443 گرم ، يرگ  داوس  )
ص 138. ذخأم 50 ، . 560 - 5
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، حابص خیش  .دندرک (1)  کمک  قارع  هب  رالد  درایلیم  تصـش  تیوک  ناتـسبرع و  اهنت  دـیوگ  یم  يو  .تسا  هدوب  رتشیب  اه  کمک 
درایلیم هدراهچ  تیوک  تفگ : اه  کمک  مجح  هرابرد ي  نآ ، لاغشا  شروشک و  هب  قارع  هلمح ي  زا  سپ  اکیرما ، رد  تیوک  ریفس 
هفاضا يو  .درک  کمک  قارع  یگنج  نیـشام  هب  یتامدـخ  ياه  کمک  قیرط  زا  رالد  درایلیم  هدزناش  زا  شیب  يدـقن و  کمک  رـالد 

رالد درایلیم  یس  تیوک  اهنت  حیـضوت  نیاربانب  .مییامن  کمک  گنج  رد  مادص  هب  ات  میدرک  یم  رداص  تفن  نامزاین  زا  شیب  ام  درک 
 . .تسا (2) هدرک  کمک  قارع  هب 

هب نآ  داعبا  سراف و  جیلخ  ياهروشک  ياه  کمک  نازیم  هرابرد ي  يدـیدج  ياه  ثحب  درک  لاغـشا  ار  تیوک  قارع  هکنیا  زا  سپ 
میدرک ادـف  ار  دوخ  دارفا  ناریا  اب  گنج  رد  اـم  دوب  هتفگ  هک  قارع  هب  خـساپ  رد  ناتـسبرع ، هاـش  دـهف ، .دوب (3)  مهم  هک  دـمآ  نایم 
تیعقاو دنک : یم  هفاضا  يو  .میدوب (4)  میهس  يراکادف  نیا  رد  یللملا ، نیب  يراکمه  هتفرـشیپ و  ياه  حالـس  لوپ ، اب  زین  ام  تفگ :

.دوش دـنم  هرهب  ناریا  هیلع  گـنج  رد  یتسیلاـیرپما  اـی  ییاـکیرما  ياـهورین  زا  تسناوت  یمن  قارع  میدوـبن  اـم  رگا  هک  تسا  نیا  رما 
 . .دوب (5) گنج  لوط  رد  اکیرما  ياه  يراکمه  کمک و  بلج  وا  هب  ام  تمدخ  نیرت  گرزب  هک  دوب  دقتعم  هشیمه  مادص 

راب نیتسخن  يارب  رذآ 1361  رد  دش و  زاغآ  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  یمـسر  تروص  هب  قارع  میژر  هب  اکیرما  یلام  تارابتعا  ياطعا 
يا هنوگ  هب  تفای  شیازفا  اجیردـت  تفرگ (6) و  رارق  قارع  میژر  رایتخا  رد  مدنگ  جنرب و  دـیرخ  يارب  رالد  نویلیم  دصیـس  غلبم  هب 

 . .تفرگ (7) رارق  قارع  رایتخا  رد  رالد  درایلیم  جنپ  زا  شیب  عومجم  رد  هک 

تـساوخرد هب  انب  هسنارف ، تقو  هجراخ  ریزو  نوشـسدولک ، هتفگ ي  هب  گنج  لوا  قارع  هب  هسنارف  یماظنریغ  یماظن و  ياه  کـمک 
.دوب ناریا  یمالسا  يروهمج  ربارب  رد  قارع  زا  تیامح  هنیمز ي  رد  هدشن  مالعا  یمیمصت  رد  تینما  ياروش  یمئاد  ءاضعا  زا  یخرب 

ار نآ  عمج  دنومول  همانزور ي  سرپسکا و  همانزور ي   (8)

130 ص :

.تیوک ویدار  اب  هلازغوبا  يوگو  تفگ  ص 16 ، ، 1369  / 12  / 7 ناهیک ، همانزور  . 561 - 1
ص 16. ، 1369  / 6  / 22 ناهیک ، همانزور  . 562 - 2

.تسا تفرگ  کمک  یبرع  ياهروشک  زا  رالد  درایلیم  طقف 83  قارع  دیوگ : یم  برغم  هجراخ ي  ریزو  . 563 - 3
.1369  / 5  / 23 سرپدتیشوسآ ، يرازگربخ  ص 62 ، ، 1370 يرنه ، هزوح  مینک ، یم  فارتعا  ام  يرفص ، نسحم  . 564 - 4

ذخأم 72. . 565 - 5
ص 258. ذخأم 42 ، . 566 - 6

،1380  / 8 / 14 هرامـش 1874 ، ناهج ، ناریا و  ياهدادـیور  ایند ،» ياه  هناسر   » نتلوب یمالـسا ، داشرا  گـنهرف و  ترازو  . 567 - 7
، هتساوخان بقاوع  هلاقم  گنج ، تارـضم  باتک  هدنـسیون  یعامتجا و  مولع  شهوژپ  ياروش  همانرب  ریدم  نمریت  ناج  ص 13 و 14 ،

.یسدنس هیرخف  همجرت 
.1369  / 6  / 11 یمالسا ، يروهمج  همانزور  زا  لقن  هب  ص 64 ، ذخأم 84 ، . 568 - 8
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زا یکی  ار  عوضوم  نیا  .دنک (1)  یم  یبایزرا  کنارف  درایلیم  داتـشه  يراپود  همانزور ي  یلو  دـننک  یم  رکذ  کنارف  درایلیم  هاجنپ 
نیدـنچ رد  دوخ  یهدـب  تخادرپزاب  يارب  قارع  تالکـشم  هب  هجوت  اـب  هسنارف  .دـننک (2)  یم  رکذ  قارع  زا  هسنارف  تیامح  لـیالد 

روشک نیا  رایتخا  رد  تاحیلـست  دیرخ  يارب  دـیدج  تارابتعا  لاح ، نیع  رد  درک و  تقفاوم  قارع  ياه  تخادرپزاب  قیوعت  اب  هلحرم 
 . .داد (3) رارق 

يارب تسخن  هجرد ي  رد  .تشاد  تبثم  ياهدـمایپ  راـثآ و  هنیمز ي  ود  رد  قارع  مـیژر  يارب  يداـصتقا  ياـه  کـمک  عوـمجم ، رد 
مهارف قارع  مدرم  حلـسم و  ياهورین  يارب  يدرف  هب  رـصحنم  تیعـضو  نیا ، رب  هوالع  .تفای  شیازفا  قارع  ییاناوت  تازیهجت  دـیرخ 

نینچ .دوب  يداع  يرما  گنج ، رد  زیچاـن  یتمیق  اـب  تاـموزلم  رگید  كاـشوپ و  ییاذـغ ، داوم  نیرتهب  هب  نادنورهـش  یباـیتسد  .دـش 
.درک یم  ینتفریذپ  شیاه  شجنر  اه و  تبیصم  مامت  اب  ار  گنج  همادا ي  یناور  رظن  زا  یتامادقا ،

قارع هب  یتاحیلست  ياه  کمک 

لامعا ياه  میرحت  ای  تشاد ؛ ور  شیپ  هنیزگ  ود  روشک  نیا  هب  یتاحیلست  کمک  قارع و  تسکش  زا  يریگولج  يارب  اکیرما  تلود 
ای دوبن ، قفاوم  مادقا  نیا  اب  مسیرورت  رـشب و  قوقح  هنیمز ي  رد  قارع  هنیـشیپ ي  لیلد  هب  هرگنک  هک  دنک  وغل  ار  قارع  دـض  رب  هدـش 

تلود هکنیا  نمـض  دادـغب ، رد  اکیرما  عفانم  لوئـسم  نوتگلیا ، .دوش (4)  لاـسرا  قارع  هب  ثلاـث  يروشک  قیرط  زا  تاحیلـست  هکنیا 
زین ییاکیرما  تازیهجت  هک  دومن  یحارط  ار  ییویرانس  لاس 1983 م  ربتکا  رد  درک  قیوشت  قارع  ربارب  رد  تسایس  رییغت  هب  ار  ناگیر 

ناریا اب  شا  ینمـشد  هک  دوب  هدش  دـعاقتم  اکیرما  نامز  نیا  رد  .دوش (5)  لاسرا  قارع  هب  رـصم  هلمج  زا  ثلاث  ياـهروشک  قیرط  زا 
دنک یم  دـیدهت  ار  نآ  قارع  هک  يرطخ  زا  شعفاـنم  يارب  ناریا  رطخ  رگید ، تراـبع  هب  تـسا و  قارع  اـب  شا  ینمـشد  زا  رت  قـیمع 

 . .تسا (6) رت  گرزب 

قارع رایتخارد  یفاک  هیلقن  لیاسو  تامهم و  یماظن و  ياه  حالس  ات  درک  یم  يربهر  يا  همانرب  اصخـش  یـسیک ، مایلیو  ایـس ، سیئر 
اکیرما هدحتم  تالایا   MSDD هنامرحم ي روتسد  قبط  .دشابن  هدنزاب  ناریا  اب  گنج  رد  دناوتب  هک  دریگب  رارق 

131 ص :

یملع تـئیه  وـضع  يرهمگرزب  دـیجم  رتـکد  ص 43 ، و  و 112  هرامـش 111  تاـعالطا ،)  ) يداـصتقا یـسایس و  هـلجم  . 569 - 1
.ناریا یمالسا  بالقنا  لوا  ههد  رد  هسنارف  ناریا و  طباور  ناریا ، رد  وکسنوی  یلم  نویسیمک 

.هسنارف ناریا و  یسایس  تابسانم  هب  یهاگن  هلاقم  ییاباب ، یلع  اضرمالغ  ص 49 ، راهب 1378 ، یجراخ ، تسایس  همانلصف  . 570 - 2
ص 52. نامه ، . 571 - 3

ص 71 و 72. ذخأم 47 ، . 572 - 4

ص 71 و 72. ذخأم 47 ، . 573 - 5

ص 71 و 72. ذخأم 47 ، . 574 - 6
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فرط زا  دـنک و  تیامح  نآ  رایتخا  رد  رابتعا  رالد  اه  نویلیم  نداد  رارق  اب  ار  قارع  میژر  یگنج  تکرح  تسیاب  یم  فرط  کـی  زا 
يارب ثلاث  ياهروشک  ندرک  تیادـه  اب  هرخالاب  نآ و  زا  اه  یقارع  ندرک  علطم  یماظن و  يرورـض  تاـعالطا  ندرک  هیهت  اـب  رگید ،

رد تیافک  ردق  هب  یماظن  ياه  حالس  قارع  هک  دوش  لصاح  نانیمطا  هک  يدح  ات  دنک  تیوقت  ار  روشک  نآ  قارع  هب  هحلـسا  شورف 
 . .دراد (1) رایتخا 

قیرط زا  مه  ار  يرادـقم  دـندرک و  لاسرا  قارع  هب  ار  اکیرما  تخاس  ياه  حالـس  یخرب  دودـحم  تروص  هب  اه  ییاکیرما  نیارباـنب ،
قیوشت قارع  هب  تاحیلـست  لاسرا  يارب  ار  ثلاث  ياهروشک  نیا ، رب  هوالع  .دنداد  رارق  قارع  رایتخا  رد  رـصم  دننام  ثلاث  ياهروشک 

.دندرک

همانزور ي هتـشون  ساسا  رب  هلمج  زا  تسا  هدـش  رـشتنم  نونکات  هک  یتاعالطا  ربانب  هرود (2)  نیا  رد  ییاکیرما  ياه  حالـس  لاسرا 
، کینورتکلا تازیهجت  رالد  درایلیم   1 لداعم 5 /  هتـشذگ  لاس  جنپ  رد  اکیرما  تلود  تسا : هدوب  ریز  دراوم  لماش  تسپ  نتگنـشاو 

هتسه یکشوم و  ییایمیش ، ياه  حالس  دیلوت  رما  رد  هک  يوق  هداعلا  قوف  ياهرتویپماک  ساسح و  ياه  هاگتسد  تالآ ، نیـشام  عاونا 
 . .تسا (3) هتخورف  قارع  تلود  هب  دنراد  ساسح  شقن  يا 

تامهم يا و  هشوخ  ياه  بمب  شورف  نتخاس و  رد  ار  نئودراک »  » تکرـش یـسیک ، مایلیو  تسایر  نامز  رد  ایـس  ناـمزاس  نینچمه 
رارق قارع  رایتخا  رد  لب »  » عون رتپوک  یله  اه  ییاکیرما  .درک (4)  یم  تدعاسم  دییأت و  ار  نآ  تسا و  هتـسناد  زاجم  قارع  هب  رگید 

 . .دش (5) یم  هدافتسا  یماظن  دصاقم  يارب  هک  دنداد 

(6) سراف ، جیلخ  هیشاح  رد  اکیرما  دحتم  ياه  میژر  تابث  نداتفا  هرطاخم  هب  ناریا و  يزوریپ  زا  اکیرما  ینارگن  ههد ي 1980م ، رد 
یبورکیم ياه  حالـس  تخاس  يارب  هک  دـنک  دراو  ار  يداوم  قارع  یمتا  يژرنا  هتیمک ي  دـهد  هزاجا  هناهاگآ  اکیرما  ات  دـش  ببس 

 . .دوش (7) یم  هدافتسا 

132 ص :

ذخأم 34. . 575 - 1
يروهمج  ) ماـظن نیا  هب  ندز  هبرـض  يارب  اـکیرما  : » تفگ قارع  وـیدار  اـکیرما  قارع و  تابـسانم  رد  شنت  زا  سپ  اهدـعب  . 576 - 2

رارق قارع  رایتخا  رد  زین  ار  هتفرشیپ  ياهرازفا  گنج  عاونا  روظنم  نیا  يارب  هدیزرون و  غیرد  قارع  هب  یکمک  چیه  زا  ناریا ) یمالسا 
(. ص 12 ، 1377  / 7  / 14 یمالسا ، يروهمج  همانزور  « ) .تسا هداد 

.1369  / 10  / 12 یمالسا ، يروهمج  همانزور  زا  لقن  هب  ص 78 ، ذخأم 84 ، . 577 - 3
ص 5. ذخأم 34 ، . 578 - 4

.ییارماسلا قیفو  ص 12 ، ، 1376  / 5  / 8 تاعالطا ، همانزور  . 579 - 5
ص 443. ذخأم 42 ، . 580 - 6

.کیوزوین ص 5 ، ، 1381  / 6 / 31 يرهشمه ، همانزور  . 581 - 7
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هب ار  اکیرما  تخاـس  حالـس  تساوخ  یمن  هک  یلیـالد  زا  یکی  دـننک (1) و  کمک  قارع  هب  اهروشک  ریاس  هک  دوب  قاتـشم  اـکیرما 
اهدعب .دوب (2)  یفاک  قارع  تاجایتحا  عفر  يارب  ییاکیرما  ریغ  تخاس  ياه  هحلسا  هیهت ي  دیلوت و  هک  دوب  نیا  دهدب  لیوحت  قارع 

ریزو نواـعم  یفروم ، دراـچیر  قارع ، تیوـقت  رد  اـکیرما  شقن  رب  ینبم  يراـبخا  راـشتنا  قارع و  اـکیرما و  طـباور  رد  شنت  زا  سپ 
ام دـنیوگ  یم  هک  میناوخ  یم  ار  ییاهریـسفت  نونکا  اما  تسا ، هدوب  دودـحم  روشک  ود  يراکمه  نازیم  درک  مالعا  اکیرما ، هجراـخ 

دنرچ اه  فرح  نیا  هک  منک  یم  رکف  نم  .داد  تردق  قارع  ثعب  بزح  هب  هک  دوب  اکیرما  .میدرک  قلخ  ار  نیـسح  مادـص  هک  میدوب 
ياه لاس  لوط  رد  ار  دوخ  يربهر  تیعقوم  نیـسح  مادـص  .تسا  هدـش  ولغ  رایـسب  قارع  اکیرما و  يراکمه  نازیم  هرابرد ي  تسا !

اتدـمع دـندروآ  دوجو  هب  قارع  يارب  ار  تردـق  نیا  دـنداد و  یم  یماظن  تازیهجت  هحلـسا و  وا  هب  هک  یناـسک  هدرک و  سرغ  لاـس 
 . .دندوب (3) اه  يوروش  اه و  يوسنارف  هژیو  هب  اه و  ییاپورا 

رایتخا رد  يا  هدـننک  نییعت  دایز و  رایـسب  ياه  کمک  قباس )  ) يوروش اـب  هسیاـقم  رد  یتح  ییاـپورا و  ياـهروشک  ناـیم  رد  هسنارف 
ربانب .دوب (4)  یناگمه  یمیمـصت  دادـغب  میژر  هب  هدـننک  نییعت  یماظن  زایتما  نداد  هراـبرد ي  يریگ  میمـصت  هچرگ  .داد  رارق  قارع 
ياه لاـس  رد  داد (5) و  قارع  هب  هحلـسا  رالد  درایلیم  راـهچ  لداـعم  هسنارف  اـت 1980 م  ياه 1977 م  لاس  هلـصاف ي  رد  یـشرازگ 

نیمز و هب  اوه  کشوم  پوت ، کنات ، رتپوک ، یله  یگنج ، ياهامیپاوه  هلمج  زا  رالد  دراـیلیم   (6) 5 هسنارف 6 /  ات 1988 م  1986 م 
درایلیم غلبم 41  ياه 1982 م و 1983 م  لاس  هلـصاف  رد  نیا  زا  شیپ  هک ، یلاـح  رد  .تخورف (7)  قارع  هب  یکینورتـکلا  تازیهجت 
يدوعس ناتسبرع  ات  دش  ببس  حالس  تفایرد  هنیزه ي  تخادرپزاب  يارب  قارع  یلام  تالکشم  .درک  لاسرا  قارع  هب  حالـس  کنارف 

لماش ژاریم ، ياهامیپاوه  زا  ریغ  یتفایرد  ياه  حالـس  .دـنک (8)  مالعا  هسنارف  هب  قارع  بناـج  زا  تفن  شورف  يارب  ار  دوخ  تقفاوم 
ياهرتپوک یله  نالیم ، تاه ، تسوزگا ، ياه  کشوم 

133 ص :

ص 3. ذخأم 96 ، . 582 - 1

ص 3. ذخأم 96 ، . 583 - 2
.1369  / 7  / 2 اکیرما ، ویدار  . 584 - 3

.یحابصم نیدلا  یحم  ص 223 ، ذخأم 7 ، . 585 - 4
ذخأم 178،42. . 586 - 5

(. ص 223 یحابصم ، نیدلا  یحم   ) .داد لیوحت  قارع  هب  حالس  رالد  درایلیم   9 ینامز 3 /  هلصاف ي  نیمه  رد  هسنارف  . 587 - 6
.یحابصم نیدلا  یحم  ص 223 ، ذخأم 7 ، . 588 - 7

ص 42. ذخأم 89 ، . 589 - 8
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تاحیلـست مجح  اجیردت  .دوب (1)  راـکدوخ  يرتم  یلیم  ياـه 155  پوت  سکیا و  ما -  ياـه  کـنات  لزاـگ و  تولا ، نوسرف  رپوس 
سیراپ دادغب -  ییاوه  طوطخ  یماظنریغ  ياهامیپاوه  یتح  لاس 1986 م  طساوا  رد  هک  دوب  دایز  ردقنآ  قارع  هب  هسنارف  زا  یلاسرا 

حالس هتفه  هس  طقف  هسنارف  رگا  دندرک  دروآرب  هسنارف  یتاعالطا  ياه  نامزاس  لاس 1986 م  رد  .دنتخادرپ  رازفا  گنج  لمح  هب  زین 
ندمآ راک  يور  درگلاس  تبـسانم  هب  هیئوژ ي 1980 م و  رد  مادـص  .دروخ (2)  دهاوخ  تسکـش  روشک  نآ  دنکن ، لاسرا  قارع  هب 

هدـنامرد ام  دـنک  یم  يراددوخ  ام  هب  حالـس  لیوحت  زا  يوروش  هک  یماگنه  الاح  : » تفگ يوسنارف  ناراگن  همانزور  هب  ثعب  بزح 
 . (3) .مینک » یم  عوجر  هسنارف  هب  هصاخ  رگید و  ياج  هب  میوش  یمن 

هدنیامن نتسدراکسیژ ، يرلاو  يروهمج  تسایر  نامز  رد  دنتشاد  قارع  یمتا  تاسیـسأت  زیهجت  رد  هک  یـشقن  رب  هوالع  اه  يوسنارف 
تروص هب  هسنارف  هک  داد  عالطا  يو  هب  درک و  تاقالم  قارع ، تقو  عافد  ریزو  هللاریخ ، ناندـع  اـب  وا  دنداتـسرف ؛ قارع  هب  ار  دوخ  ي 

نیا گـنج  فقوت  هب  ناریا  ندرک  روبجم  يارب  ناوـت  یم  .دـیامن  یم  یـسررب  قارع  هب  ار  یمتا (4)  بمب  ياطعا  ياه  هنیمز  يدـج 
ياه سیورـس  رگـشرازگ  هدنـسیون و  ناونع  هب  هک  يرهاـط  ریما  شرازگ  رباـنب  .درک (6)  باـترپ  یـصخشم (5)  فدـه  هب  ار  بمب 
مرآ اب  هسنارف ، نیگنس  ياه  نکفا  بمب  زا  نارداکسا  کی  ( 1362  ) لاس 1983 م رد  یتح  تسا  روهشم  یبرغ  ياهروشک  یتاعالطا 

 . .دندومن (7) مادقا  رهشوب  يا  هتسه  هاگورین  نارابمب  هب  قارع  شترا 

شورف زا  امـسر  هچرگ  یـسیلگنا  ياه  تکرـش  .دوب  رتمک  ییاپورا  ياهروشک  ریاس  یتاحیلـست  ياه  کـمک  هسنارف  اـب  هسیاـقم  رد 
تراجت ماقرا  اهنت  یلو  دـندوب  هدـش  عونمم  دوش ، گـنج  ندـش  ینـالوط  بجوم  هک  قارع ، هب  يرگید  زیچ  ره  اـی  تاـمهم  هحلـسا ،

تسا هداد  هئارا  ( OECD  ) يداصتقا هسوت  يراکمه و  نامزاس  هک  ار  ایناتیرب  یمسر 

134 ص :

ذخأم 89. . 590 - 1
ص 453. ذخأم 42 ، . 591 - 2
ص 178. ذخأم 42 ، . 592 - 3

یمتا روتکار  کی  دادغب  وکـسم و  نایم  یتلود  هماندهع  يایحا  تهج  رد  دنک  یم  دـهعت  يوروش  اه ، شرازگ  یخرب  ربانب  . 593 - 4
(. 1363  / 2 تیوک 2 /  زا  .ج  .خ  زا  لقن  هب  ص 375 ، یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  یهاگن   ) .دزاسب قارع  يارب  دیدج 

لاسرا مادص  يارب  عافد  ریزو  ءاضما  اب  هتشون و  صوصخ  نیا  رد  هک  یشرازگ  زا  يا  هخسن  نم  دیوگ : یم  ییارماس  قیفو  . 594 - 5
(. ص 143 یقرش ، هزاورد  یناریو   ) .مدرک یم  يرادهگن  ناریا  تاعالطا  هبعش  رد  مدوخ  قودنصواگ  رد  دوب  هدش 

ص 143. ذخأم 50 ، . 595 - 6
(. 1382  / 8  / 19  ) 2003 ربماون  10 ویویر ، لانشن  ص 105 ، هرامش 23 ، يد 1382 ، رذآ و  ناریا ، زادنا  مشچ  همانهام  . 596 - 7
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هب هتفرشیپ  يژولونکت  يالاک  رالد  درایلیم   1 زا 5 /  شیب  قارع ، اب  داد  رارق  زا  دعب  لاس  راهچ  یط  اهنت  روشک  نیا  هک  دهد  یم  ناشن 
مه ناملآ  .تسا (2)  هدوب  رالد  نویلیم  رب 350  غلاب  ات 1987 م  لاس 1980 م  زا  یلاسرا  ياه  حالس  تسا (1) و  هدرک  رداص  قارع 

لیالد زا  یکی  .دوبن  ینلع  نادنچ  قارع  ناملآ و  کیژتارتسا  داحتا  هسنارف ، فالخرب  اما  دوب ، قارع  کیژتارتسا  دحتم  هسنارف  دـننام 
يژولونکت نودـب  هک  تسا  هدـش  تباث  هزورما  لگیپشا  هلجم ي  شرازگ  ربانب  .دوب (3)  ناریا  هنانیگمـشخ  شنکاو  يراک  ناهنپ  نیا 

داد دادغب  هب  ار  ناکما  نیا  ناملآ  هتفرشیپ ي  يژولونکت  .تسا  هدوبن  رداق  یب  داکسا -  دربرود  ياه  کشوم  دیلوت  هب  قارع  ناملآ ،
ياه حالـس  دیلوت  تخاس و  رد  قارع  هب  ناملآ  ياه  کمک  .دهد (4)  شیازفا  رتمولیک  دصشش  هب  ار  داکـسا  ياه  کشوم  درب  هک 
يارب ناملآ  رد  ار  ناریا  ییایمیـش  ناحورجم  ياوادـم  زا  لصاح  تاعالطا  اه  ناملآ  نیا ، رب  هوالع  .تسا  راـکنا  لـباقریغ  ییاـیمیش 

 . .دنداد (5) یم  رارق  روشک  نیا  رایتخا  رد  قارع ، ییایمیش  ياه  حالس  رثا  دوبهب  شیازفا و 

ههد رد  یبرغ ، ياهروشک  زا  یکی  رد  لیزرب  ریفس  هتفگ ي  هب  .تسا  ناهج  رد  حالس  هدننک  دیلوت  اکیرما و  نادحتم  زا  یکی  لیزرب 
قارع هب  زین  اه  ییاـیلاتیا  دندوب (7)  علطم (6)  الک  ای  دنتـساوخ  ام  زا  اـه  ییاـکیرما  اـی  میداد  قارع  هب  هچره  يدـالیم  و 90  ي 80 

رد روشک  نیا  ناتـسبرع ، هجراـخ  ریزو  لصیفلادوعـس ، هتفگ ي  هب  .تفرگ (8)  یم  هدـیدان  ار  نآ  اکیرما  هک  دـندرک  رداص  هحلـسا 
 . .تسا (9) هدوب  میهس  رایسب  قارع  شترا  تردق  شیازفا  زیهجت و 

 / اعمج 9 ات 1987 م  زا 1980 م  هکنانچ  درک  یم  رداص  قارع  هب  حالس  تشاد (10)  ناریا  اب  يا  هدرتسگ  طباور  هک  یلاح  رد  نینچ 
 . .درک (11) لاسرا  قارع  هب  حالس  رالد  درایلیم   3

135 ص :

ص 477. ذخأم 42 ، . 597 - 1
ص 98. ذخأم 32 ، . 598 - 2

ص 318. ذخأم 42 ، . 599 - 3
ص 16. ، 1367  / 1  / 23 ناهیک ، همانزور  . 600 - 4

لاس 1378. يرفعج ، هللا  حتف  رادرس  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 601 - 5
نیا رب  تاحیـضوت  نیا  اذل  دش ، شنکاو  بجوم  قارع  هب  حالـس  ناگدننک  رداص  ربارب  رد  اکیرما  قارع و  طباور  رد  شنت  . 602 - 6

.دننک یم  ادص  رس و  الاح  یلو  دندوب  علطم  اه  ییاکیرما  هک  تسا  هتفرگ  تروص  ساسا 
.تسا ظوفحم  عبنم  . 603 - 7

ص 183. ذخأم 74 ، . 604 - 8
ص 73. ذخأم 74 ، . 605 - 9

یتروص رد  ص 101 ) مویه.ر ، نورماک   ) .درک رداص  حالس  ناریا  هب  رالد  درایلیم   1  / 8 غلبم نیچ  ات 1987 م  زا 1980 م  . 606 - 10
.درک لاسرا  حالس  نآ  ربارب  هس  کیدزن  قارع  هب  هک 

ص 101. ذخأم 32 ، . 607 - 11
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یلو درک ، یم  لاـسرا  تاحیلـست  روـشک  نآ  هب  قارع  تیوـقت  يارب  یلک  عاـمجا  قـفاوت و  بوچراـچ  رد  قباـس )  ) يوروـش هـچرگ 
رد هک  تسا  يدراوم  ناریا  بالقنا  ییاکیرما  دـض  عضاوم  نینچمه  قارع و  اب  یتنـس  طباور  .تشاد  رظن  رد  زین  يرگید  تاـظحالم 

.تشاد يرثؤم  شقن  قارع  ناریا و  اب  يوروش  تابسانم  رد  گنج  لوط 

حالس شورف  لیلد ، نیمه  هب  دندوب و  ناریا  هب  قارع  هلمح ي  فلاخم  دندرک  مالعا  راکشآ  تروص  هب  هچنآ  ادتبا و  رد  اه  يوروش 
زا یقارع  نالالد  اریز  دنتشاذگ ؛ رس  تشپ  یتراسخ  چیه  یب  ار  يوروش  یتاحیلست  میرحت  اه  یقارع  هتبلا  دندرک ؛ میرحت  قارع  هب  ار 
اب قارع  هطبار ي  نیا ، رب  هوالع  .دندرک (1)  یم  هیهت  ار  زاین  دروم  ياه  حالس  یقرش  ناملآ  ناتسهل و  لثم  قرـش  كولب  ياهروشک 

.درک یم  فرطرب  ار  قارع  ياهزاین  يوسنارف  تاحیلست  هسنارف و 

ددجم یبایزرا  هجیتن ي  وکـسم  ياه  تسایـس  رد  دـیدج  شخرچ  .درک  رییغت  قارع  عفن  هب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  اه  سور  تسایس 
.دـشاب (2) هتـشادرب  رد  تسناوـت  یم  یلوـحت  نینچ  هک  دوـب  یتارطخ  اـه و  تـصرف  گـنج و  رد  ناریا  يزوریپ  تاریثأـت  زا  اـه  نآ 

میظع هداعلا  قوف  ياه  هلومحم  درک و  اهر  گنج  رد  یفرط  یب  رب  ینبم  ار  شا  هناـطاتحم  عضوم  يوروش  لاس 1982 م  رد  نیاربانب ،
يا هزات  رابتعا  درک و  دـیدمت  ار  رالد  درایلیم   2 تخادرپزاب 5 /  لاس 1984 م  لوا  همین ي  رد  طقف  .داد  لیوحت  قارع  هب  یتاحیلـست 

 . .دومن (3) راذگاو  قارع  هب  رالد  درایلیم  کی  یبیرقت  شزرا  هب 

یت کنات  .دـندش 400  رقتـسم  اه  هاگدورف  اه و  هاگیاپ  رد  دنتـشگزاب و  قارع  هب  یماظن  رواشم  ات 1200  م 1000  ربماون 1982  رد 
ياه هدنگنج  .دوب  هار  رد  یب  داکسا -  ماس 9 و  گارف 7 ، دارگ ، کشم  یمیظع  ریداقم  دش و  هداد  قارع  هب  یت 72  کنات   250،55

 . .دش (4) هداد  لیوحت  قارع  هب  زین  يا 24  فا  رادپوت  ياهرتپوک  یله  ییاسانش و  گیم 25 

ياضعا ندرک  دازآ  يازا  رد  اه  یقارع  يوروش ، قارع و  تابسانم  يریگرس  زا  لاس 1982 م و  زا  سپ  هک  دوب  نیا  هجوت  لباق  هتکن 
ارجا دوب ، هدش  ءاضما  گنج  زاغآ  زا  لبق  هک  ار  ییاهدادرارق  ات  دنتساوخ  يوروش  زا  تسینومک  بزح 

136 ص :

ص 178. ذخأم 42 ، . 608 - 1
.یحابصم نیدلا  یحم  ص 226 ، ذخأم 7 ، . 609 - 2

سلاهوژ و سپ  تربار  ص 53 ، رهم 1366 ، سراف ،) جیلخ  نارحب  « ) گنج یسررب   » همان هژیو  لک ، داتس  یسایس  تنواعم  . 610 - 3
11  / 21 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  همجرت  ، 1986 موس ، ناهج  همانلـصف  سراف ، جیلخ  رد  دربن  دیدجت  هلاقم  زمر ، یج  لکیام 

.1364 / 
ص 249. ذخأم 42 ، . 611 - 4
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هب اه  یناریا  يورشیپ  قارع و  یعافد  طوطخ  ندش  هتسکش  مه  رد  تروص  رد  دش  دهعتم  حالـس ، لاسرا  نمـض  مه  يوروش  دنک و 
 . .دهد (1) رارق  قارع  رایتخا  رد  يا  هشوخ  بمب  هرصب ، ای  دادغب  يوس 

زا 84 دصرد  هاجنپ  دندرک (2) و  نیمأت  ار  قارع  زاین  دروم  تازیهجت  زا  دصرد  تصـش  دودح  اعمج  دـیدج  هلحرم ي  رد  اه  سور 
میژر رایتخا  رد  اه  سور  دوب ، هدـیرخ  ناـهج  ياـهروشک  زا  قارع  و 1367  ياه 1362  لاس  نیب  هک  ار  ییاه  حالـس  رالد  دراـیلیم 

تاحیلـست شورف  تسایـس  دوب  راودـیما  وکـسم  للم ، ناـمزاس  رد  يوروش  یگدـنیامن  تئیه  سیئر  هتفگ  هب  .دـنداد (3)  رارق  قارع 
 . .دیآرب (5) وگو (4)  تفگ  هار  زا  گنج  لصف  لح و  ددص  رد  هک  دزاس  راداو  ار  ناریا  قارع ، هب  روشک  نآ  یگنج 

راـیتخا رد  اـت 1988 م  لاس 1983 م  زا  هک  یـسور  ياه  حالـس  درک  رـشتنم  وکـسم ، رابخا  همانزور ي  هک  ییاه  شرازگ  ساـسا  رب 
اب نیمز  هب  نیمز  کشوم  دنورف  یت 350،62  کنات  هاگتسد  یت 1000،72  کنات  هاگتسد   500 :« دوب حرش  نیا  هب  تفرگ  رارق  قارع 

يراکش يامیپاوه  دنورف  گیم 70،25  يراکـش  يامیپاوه  دنورف  گیم 23،29  يراکـش  يامیپاوه  دنورف   25 رتمولیک ، دصیس  درب 
يراکـش هدـنگنج ي  دـنورف  يوـخوس 50،25  يراکـش  ياـمیپاوه  دـنورف  گـیم 30،21  يراکـش  ياـمیپاوه  دـنورف  گیم 70،23 

 . (6) .دوب » يا  هقباس  یب  مادقا  هک  دنک  دیلوت  ار  یت 72  کنات  ات  دنداد  هزاجا  قارع  هب  اه  سور  نینچمه  يوخوس 20 ،

هب لاس 1986 م  رد  رکشل  زا 26  ار  دوخ  ینیمز  يورین  ابیرقت  ات  تخاس  رداـق  ار  روشک  نیا  قارع ، يارب  نازیم  نیا  هب  حالـس  نیمأـت 
نیا رب  هیکت  اـب  قارع  اریز  دوب ؛ زاـس  تشونرـس  قارع  يارب  يوروش  تاحیلـست  .دـهد (8)  شیازفا  لاـس 1988 م  رد  رکشل (7)   45
يور ار  لمع  راکتبا  دـناوتب  دوش و  لسوتم  یمجاهت  گنج  هب  دزاس و  اـهر  ار  دوخ  یعفادـت  يژتارتسا  تسناوت  ماجنارـس  تاحیلـست 

هب نیمز 

137 ص :

.1361  / 8  / 14 ندنل ، زا  یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  زا  لقن  هب  ص 272 و 273 ، ذخأم 74 ، . 612 - 1
.هیحور بالقنا و  گنج ، لیب ، زمیج  ص 418 ، ذخأم 7 ، . 613 - 2

ص 63. ذخأم 84 ، . 614 - 3
اه سور  يدنسرخان  بجوم  زین  ناتسناغفا  هرابرد ي  ناریا  عضاوم  هکلب  دوبن ، گنج  هب  نداد  نایاپ  اهنت  يوروش  هلئسم ي  . 615 - 4
ام زا  تسا و  اه  سور  نآ  زا  قارع  تاحیلـست  دـصرد  داتـشه  ات  داتفه  میناد  یم  ام  تفگ  ینانخـس  یط  یمـشاه  ياقآ  هکنانچ  .دوب 

(. ص 52 عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یسانشزاب  ! ) قارع ربارب  رد  ناتسناغفا  دنیوگ : یم  تحارص  هب  دنتسه و  ینابصع 
.1365  / 10  / 19 اکیرما ، ویدار  ص 12 ، ، 1365  / 10  / 20 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 616 - 5

يروهمج همانزور  ص 54 ، ، 1375  / 7  / 5 موس ، دـلج  تمواقم ، هسامح  سدـقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح و  داینب  . 617 - 6
ص 11. ، 1370  / 7  / 4 یمالسا ،

.تشاد رایتخا  رد  رکشل  هاجنپ  زا  شیب  لاس 1367  رد  قارع  . 618 - 7
.یحابصم نیدلا  یحم  ص 234 ، ذخأم 7 ، . 619 - 8
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نالوئسم .دوب (1)  یلصا  لماع  همانعطق ي 598  لوبق  يارب  ناریا  میمـصت  رد  یماـظن ، هنزاوم ي  رد  رییغت  نیا  هجیتن ي  .دریگ  تسد 
یعافد عضوم  زا  دناوت  یم  هک  تسا  هداد  نانیمطا  قارع  هب  یسور  يوسنارف و  هتفرشیپ  ياه  حالـس  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  زین  یقارع 

 . .دهد (2) تهج  رییغت  یمجاهت  یتلاح  هب  مارآ ،

ناریا ربارب  رد  یساملپید  راشف - 

هک درک  لابند  ار  یهجو  ود  تسایس  نیا  اب  دوب ، هداد  رارق  دوخ  يدربهار  ياه  تسایس  تیامح  تحت  ار  قارع  هک  یلاح  رد  اکیرما 
اب هارمه  تازاجم  نتفرگ  رظن  رد  يانعم  هب  هک  عیمطت ، دـیدهت -  تسایـس  نیا  بوچراـچ  رد  .دـش  روهـشم  یـساملپید » راـشف -   » هب
دش یم  لابند  نپاژ  ناملآ و  هژیو  هب  فلتخم  ياهریـسم  زا  کیتاملپید  ياه  شیاشگ  یخرب  راشف ، تازاوم  هب  دوب ، تازایتما  ياطعا 

لقتنم و ناریا  هب  اکیرما  رظن  دروم  فادـها  اجیردـت  قباس ،)  ) يوروش يرادرب  هرهب  راشف و  یلاـمتحا  ياهدـمایپ  راـهم  رب  هوـالع  اـت 
.دوش يریگیپ 

طوطخ بوچراچ و  .دـش  یم  لابند  قارع  یلامتحا  تسکـش  زا  يریگولج  روشک و  نیا  يزوریپ  زا  ینارگن  هیاپ ي  رب  ناریا  هب  راشف 
.دـش (4) یم  لابند  ناریا  تفن  شورف  جارختـسا و  رد  تیدودـحم  داجیا  (3) و  جیتیره ، داینب  لاـس 1362  رد  ار  تسایـس  نیا  یلک 
ات دنک (5)  داجیا  فاکـش  ناریا  یـسایس  فادـها  یماظن و  ياهزاین  نایم  قارع ، تیوقت  نمـض  تسایـس  نیا  اب  دیـشوک  یم  اکیرما 

.دیامن دعاقتم  گنج  مامتا  يارب  ار  روشک  نیا  ناریا ، ياه  يزوریپ  لرتنک  راهم و  رب  هوالع  ماجنارس 

تفن و رودص  اب  هک  ینامز  ات  ناریا  هک  دش  لابند  فدـه  لیلحت و  نیا  هیاپ ي  رب  ناریا  يداصتقا  ناوت  شهاک  يارب  شالت  عقاو ، رد 
دراد يداصتقا  تردق  زرا  هیهت ي 

138 ص :

.یحابصم نیدلا  یحم  ص 234 ، ذخأم 7 ، . 620 - 1
ص 370. ذخأم 74 ، . 621 - 2

ص 90 و 91. نایاپ ، ات  زاغآ  زا  باتک  یقرواپ  هب  دینک  هاگن  . 622 - 3
ص 90 و 91. ، 1380 مراهچ ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایاپ ، ات  زاغآ  نایدورد ، دمحم  . 623 - 4

شتآ ات  انگنت  زا  گنج  ناریا و  هلاقم  نیبوچ ، مارهش  ص 126 ، ناتسبات 1371 ، هرامش 10 ، یماظن ، ياه  یسررب  همانلصف  . 624 - 5
.سب
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اب ناریا  يداصتقا  ناوت  شهاک  هجیتن ، رد  .دنک  هرادا  ار  گنج  یمومع ، جاتحیام  هیهت ي  هایس و  رازاب  زا  حالـس  هیهت ي  اب  دناوت  یم 
ناریا ناوت  اجیردت  چناتـسا ، تایلمع  يارجا  اب  حالـس  هیهت  زا  يریگولج  نینچمه  زرا و  هیهت ي  تفن و  شورف  رد  تیدودحم  داجیا 

.داد دهاوخ  همتاخ  گنج  هب  يزوریپ ، بسک  زا  يدیماان  اب  ناریا  درک و  دهاوخ  هدوسرف  ار 

: دنک یم  نایب  دـهد و  یم  حیـضوت  ار  ناریا  يداصتقا  ناوت  فیعـضت  یلک  طوطخ  تشهبیدرا 1363 )  ) م یم 1984  هام  رد  ناـگیر 
نمـشد تراجت  یناگرزاب و  دروآ  دراو  همدـص  يداصتقا  رظن  زا  ناوتب  رگا  گنج ، ناـمز  رد  هک  میا  هتفریذـپ  هشیمه  منک  یم  رکف  »

ناوت نتـساک  : » درک مالعا  تسایـس  نیمه  بوچراچ  رد  اکیرما  هجراخ  ریزو  اهدـعب  نینچمه   (1) .دوب » دهاوخ  يا  هنافـصنم  فده 
 . (2) .دنک » کمک  هرکاذم  قیرط  زا  یلح  هار  یبایتسد  هب  دناوت  یم  ناریا  یماظن 

تقو تفن  ریزو  هدازاقآ ، .درک  کیرحت  ناریا  يداـصتقا  فادـها  هب  هلمح  رد  ار  قارع  ناریا ، يداـصتقا  ناوت  شهاـک  يارب  اـکیرما 
يژرنا عبانم  دیناوتب  رگا  امش  هک  دوب  هدش  مالعا  قارع  هب  میدش  هجوتم  نیلراف  کم  هیضق ي  رد  ام  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  ناریا ،

اب اهدعب  هتبلا   (3) .تشاد » دیهاوخ  شیپ  رد  گنج  رد  تیقفوم  ای  گنج  نایاپ  يارب  ییالاب  رایـسب  تیقفوم  دیزادنیب  راک  زا  ار  ناریا 
یم تاعالطا  ناریا  یتایح  تاسیسأت  هب  هلمح  يارب  قارع  هب  هک  دندرک  فارتعا  اه  ییاکیرما  نیلراف  کم  هب  موسرم  يارجام  ياشفا 

 . .دنداد (4)

هراشا عوضوم  نیا  هب  یبرعلا  نطولا  اب  وگو  تفگ  رد  اهدـعب  تشاد ، شقن  نیلراـف  کـم  يارجاـم  رد  هک  يدارفا  زا  نیدـل ، لـکیام 
دنربب ار  گنج  اه  نآ  میتساوخ  یمن  هک  زین  ام  دنتساوخ و  یم  تاعالطا  ام  زا  اه  ناگورگ  يدازآ  ربارب  رد  اه  یناریا  : » تفگ درک و 

 . (5) .میداد » مه  اه  یقارع  هب  ار  تاعالطا  نامه 

ربارب رد  شیاشگ  تسایـس  ذاختا  ترورـض  صوصخ ، نیا  رد  .دوب  رثأتم  یتوافتم  لماوع  زا  ناریا  اب  اکیرما  هناگود ي  راتفر  تیهام 
تـسایس نارظن  بحاـص  ناـحارط و  زا  اـکیرمآ و  قبـسا  هجراـخ ي  ریزو  رجنیـسیک ، يرنه  لـیلحت  رد  نآ  رب  مکاـح  قـطنم  ناریا و 

: تسا هدش  نایب  تسپ  نتگنشاو  همانزور ي  رد  روشک ، نیا  یجراخ 

139 ص :

دیعس موس  لصف  همجرت  ییایرد ، گنج  قوقح  و  ( 1988-1980  ) قارع ناریا و  گنج  یتیزنور ، ونیلاتان  يرتاگ و  هردنآ  . 625 - 1
ص 132. ، 1374 نارهت ، یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  بئان ،

ص 12. ، 1365  / 5  / 27 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 626 - 2
.1369  / 6  / 25 حلسم ، ياهورین  لک  داتس  رد  هدازاقآ  ینارنخس  شرازگ  هرامش 2 ، سنارفنک  هوزج  . 627 - 3

.1365  / 9  / 28 نارهت ، هعمج  زامن  رد  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  ینارنخس  ، 1369  / 9  / 29 تلاسر ، همانزور  . 628 - 4
.290B10-21-12 هرامش ، 1382  / 1 / 10 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  سکلت  . 629 - 5
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ناریا یفرط  زا  اـما  تسا ، ناریا  نتـشاذگ  میقع  مزلتـسم  مه  نآ  هک  تسا  برع  ردـتقم  لود  طوقـس  زا  يریگولج  رد  اـکیرما  عـفن  »
برغ .تسا  دـنه  سوناـیقا  يوس  هب  يورـشیپ  رد  هیـسور  فادـها  يارب  یعیبط  روحم  ناریا  .دوب  دـهاوخ  يوروش  عفن  هب  زین  فیعض 

دنک لابند  ار  لدتعم  یلم  تسایس  هک  هچراپکی  ناریا  .دشاپب  مه  زا  ناریا  هک  يوحن  هب  هن  اما  دنک ، يریگولج  قارع  تسکش  زا  دیاب 
هعـسوت ياه  بصعتم  ار  نارهت  هک  تسا  تسرد  یعقوم  ات  ناریا  ندرک  يوزنم  تسایـس  .تشاد  دـهاوخ  یگنهاـمه  برغ  عفاـنم  اـب 

هدیقع هب  .دوش  امرفمکح  نارهت  رب  ییارگ  تیعقاو  وج  کی  رگم  ددنبب ، نارهت  هب  ار  اه  هزاورد  دیاب  اکیرما  اذـل  .دـننک  يربهر  بلط 
ماگمه اه ، یناریا  ياه  یبلط  هعسوت  ربارب  رد  یگداتسیا  .دیامیپب  مه  تازاوم  هب  ار  قیرط  ود  دیاب  اکیرما  هنالقاع ي  تسایـس  نم  ي 

 . (1) .دنهدب » ناشن  ار  ناشدوخ  اه  تیعقاو  هک  هاگنآ  هدنزاس ، هطبار ي  يرارقرب  اب 

دض لاکیدار  یمالسا  دیاقع  ژیتسرپ  تیوقت  هلزنم ي  هب  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  همادا ي  رد  ار  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  رجنیـسیک 
زا ناریا  لاـح ، نیع  رد  .تفای (2)  دـهاوخ  شرتسگ  سلطا  سونایقا  لحاوس  ات  ایـسآ  یقرـش  بونج  زا  هک  دـنک  یم  یباـیزرا  برغ 
رد هجیتن ، رد  .دوب  هتفای  شیازفا  يروش  رطخ  ناتـسناغفا  لاغـشا  اب  تشاد و  كرتشم  زرم  دوب و  هیاـسمه  قباـس )  ) يوروش اـب  لاـمش 
رد .دـش (3)  یم  یبایزرا  اه  سور  يرادرب  هرهب  هلزنم  هب  ناریا  یـشاپورف  یتاـبث و  یب  هنوگره  اـهراشف  شرتسگ  دـیدشت و  تروص 

هلمح ي رطخ  ضرعم  رد  ناریا  قارع ، ربارب  رد  ناریا  تسکـش  تروـص  رد  هک  دـش  یم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  یتـح  اـه  لـیلحت  یخرب 
 . .تفرگ (4) دهاوخ  رارق  يوروش 

زا بجوم  دـیابن  زیمآ  کیرحت  ياه  تسایـس  درک  هیـصوت  1960 م  م -  ياه 1950  لاس  رد  نیچ  اب  ناریا  هسیاـقم ي  اـب  رجنیـسیک 
رد دـسرب  ناریا  هب  رتدوز  هک  یتردـقربا  ره   » هکنیا رب  ینبم  لاس 1985 م  رد  ایـس  نامزاس  یبایزرا  .دوش (5)  اـه  تصرف  نتفر  تسد 

.داد شیازفا  ناریا  ربارب  رد  ار  اکیرما  راتفر  رب  مکاح  تاظحالم   (6) تفرگ ،» دهاوخ  رارق  يرگید  فذح  يارب  يدنمورین  تیعقوم 

140 ص :

ص 124 و 125. ذخأم 134 ، . 630 - 1
ص 16. ، 1363  / 11  / 17 ناهیک ، همانزور  . 631 - 2

.نامه . 632 - 3
.قارع ناریا و  گنج  لیئارسا و  درفلآ ، فزوج  ص 109 ، ذخأم 135 ، . 633 - 4

ذخأم 142. . 634 - 5
.يدسا هرالگ  همجرت  ، Zmay قارع ، ناریا و  گنج  اکیرما و  ، 1382  / 7  / 1 ناریا ، همانزور  . 635 - 6
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یخرب تسناد و  یم  ریاغم  برغ  عفانم  اـب  ار  ناریا  يزوریپ  اـکیرما  هک  یلاـح  رد  لاس 1984 م  رد  یتح  گـنیک  فلار  هتـشون ي  هب 
رقم راجفنا  هب  هجوت  اب  رما  نیا  بقاوع  زا  ار  ناگیر  نوگاتنپ  دوب ، هدـش  ینیب  شیپ  قارع  هب  کمک  يارب  یتبرـض  تایلمع  ياه  حرط 
راتفر رب  نارهت  اب  هحلاصم  قیرط  زا  هک  دـمآ  دوجو  هب  اه  ییاـکیرما  يارب  روصت  نیا  ـالباقتم  .تشاد (1)  رذـحرب  توریب  رد  اکیرما 

 . .تشاذگ (2) ریثأت  دناوت  یم  نانبل  رد  نایعیش 

یهورگ دوجو  زا  اه  يرازگربخ  ناریا ، رد  گنج  یجراخ و  يداصتقا ، ياه  تسایـس  هرابرد ي  دیدج  ياه  هاگدید  روهظ  لیلد  هب 
لماوع نیا  هعومجم ي  .دنتسه (3)  حلص  هب  ندیسر  يارب  تارکاذم  ماجنا  رادفرط  هک  دنداد  شرازگ  ینیمخ  ماما  فارطا  رد  تیلقا 

ناریا يربهر   » هک دوب  انعم  نیا  هب  اه  شرازگ  رابخا و  زا  يا  هراپ  راشتنا  .دـناشک  يدـیدج  درکیور  هب  ناریا  اب  لـماعت  رد  ار  اـکیرما 
نویساربیل نینچمه   (4) .تسا » هتفاـی  شیازفا  دـندرگ  زاـب  تردـق  هب  ور  هناـیم  ناربهر  هکنیا  لاـمتحا  تسا و  ماود  مک  تاـبث و  یب 

هزرابم هک  دنراد  رظن  قافتا  هلئسم  نیا  هب  هسنارف  هجراخ  ترازو  هزیلا و  خاک  :» دسیون یم  دنک و  یم  لیلحت  ار  هسنارف  ناریا و  طباور 
« .دریگ شیپ  رد  ار  برغ  اعومجم  ای  هسنارف  اب  یکیدزن  تسایـس  دناوت  یمن  صاخ  حانج  کی  هک  تسا  دیدش  ردقنآ  تردق  رـس  رب 

 . (5)

هنیزه ي هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  ناریا  یلصا  ناربهر  زا  یضعب  : » تشون یـشرازگ  رد  زین  اکیرما  يانـس  صاخ  طباور  هتیمک ي 
« .تسا ینارگن  نیا  هدنهد ي  ناشن  يا  هزادنا  ات  هرصب  هب  هلمح  عورش  رد  ناریا  دیدرت  .تسا  دایز  دح  زا  شیب  یماظن  تامادقا  همادا 

هورگ ود  ناریا  رد  :» دـیوگ یم  يو  هب  قارع ، تقو  هجراـخ  ریزو  زیزع ، قراـط  اـب  تاـقالم  رد  نـپاژ  هجراـخ ي  ریزو  نـینچمه   (6)
يارب دبای  نایاپ  زیمآ  حلص  ياه  هار  زا  گنج  تسا  راودیما  هک  مود  هتسد  .دراد  دوجو  فلتخم  هدیقع  ود  اب  ور و  هنایم  تخـسرس و 

هب دـناوت  یم  ناریا  رد  ور  هنایم  هورگ  قیوشت  دـنک  یم  رکف  نپاژ  تسا و  هدـش  کیدزن  یبرغ  ياـهروشک  نپاژ و  هب  حلـص  يرارقرب 
 . (7) .دوش » یهتنم  گنج  نتفای  نایاپ 

نیا  (8) .دنک » زاب  ناریا  فرط  هب  کیژتارتسا  ییا  هچیرد  ناگیر  تلود   » دش ببس  کیـس  يرگ  هتفگ ي  هب  تاظحالم  نیا  عومجم 
هب اهدعب  اکیرما  مادقا 

141 ص :

ذخأم 25. . 636 - 1
.قارع ناریا و  گنج  لیئارسا و  درفلآ ، فزوج  ص 190 ، ذخأم 135 ، . 637 - 2

ص 390. ذخأم 74 ، . 638 - 3
.قارع ناریا و  گنج  لیئارسا و  درفلآ ، فزوج  ص 190 ، ذخأم 135 ، . 639 - 4

.1363  / 9  / 5 ص 389 ، ذخأم 74 ، . 640 - 5
ص 48. ذخأم 33 ، . 641 - 6

ص 22. نابآ 1363 ، نآ ، یناهج  ياهدمایپ  ربیخ و  تایلمع  هاپس ، لک  یهدنامرف  یمومع  طباور  . 642 - 7
.دادرخ ات 30   28 ایزوکین ، سربق -  نرق 21 ، رد  ناریا  سالجا  کیس ، يرگ  ، 1378  / 4  / 6 طاشن ، همانزور  . 643 - 8
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یسایس ياهدادخر  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  ناریا  اب  یناهنپ  تارکاذم  يارب  اکیرما  شالت  عقاو  رد  .دش  روهـشم  نیلراف  کم  يارجام 
شسرپ مهبم و  يا  هزادنا  ات  تارکاذم  ياوتحم  تیهام و  فادها ، زونه  هک  دوب  ناریا  ربارب  رد  اکیرما  یسایس  مادقا  گنج و  نارود 

.دوب گنج  هب  نداد  نایاپ  نآ  فده  یلو  تسا  زیگنارب 

هرابرد دیفس ، خاک  يوگنخس  سکیپسا ، يرال  دش ، راکشآ  نابآ 1365  رد  اکیرما  ناریا و  یناهنپ  تارکاذـم  عوضوم  هکنآ  زا  سپ 
هک تسا  نیا  ام  ییاهن  فدـه  : » تفگ درک و  هراشا  روشک  نیا  اب  هلماعم  ناریا و  اب  طباور  هعـسوت ي  يارب  شالت  هب  عوضوم  نیا  ي 

تقو روهمج  سیئر  ناگیر ،  (1) .تسا » رادروخرب  يدایز  کیژتارتسا  تیمها  زا  هنایمرواخ  رد  هک  میشاب  هتـشاد  يروشک  اب  طباور 
ینویزیولت یقطن  رد  ناریا  اب  هطبار  يرارقرب  يارب  اـکیرما  شـالت  ياهدـمایپ  تیمها و  لـیلد  هب  مادـقا  نیا  تلع  هراـبرد ي  اـکیرما ،

: تفگ يو  .تفرگ  رارق  ایند  ياه  هناسر  يربخ  شرازگ  روحم  هک  داد  یتاحیضوت 

يارب .میا  هداد  رارق  دوخ  راـک  ناـیرج  رد  ار  ناریا  اـب  طاـبترا  هناـمرحم  یـسایس  راـکتبا  کـی  یط  هک  تسا (2)  هام  هدـجه  نونکا  »
يارب هنادنمتفارـش  یمادقا  - 2 ناریا ؛ اب  طباور  دـیدجت  - 1 میراد : رایتخا  رد  ار  لـیالد  نیرتهب  نیرت و  هداـس  راـکتبا  نیا  زا  هدافتـسا 

یمامت تشگزاب  رد  ریثأـت  - 4 يراـکبارخ ؛ یتـلود و  مسیرورت  ندرک  وـحم  - 3 قارع ؛ ناریا و  هلاـس  شـش  گـنج  هب  نداد  همتاـخ 
 . (3) .اه » ناگورگ 

پاچ تروپیر ، نیراف  هیرشن ي  هتشون ي  هب  هک  ناریا  اب  هنامرحم  میقتسم و  طابترا  ياه  لاناک  ندوشگ  ترورـض  هرابرد ي  ناگیر 
 . (4) دیوگ : یم  دهد و  یم  یتاحیضوت  دش ، ماجنا  ناگیر  هب  رجنیسیک  يرس  شرازگ  ساسا  رب  ندنل ،

رد ماوداب  حلص  يرارقرب  ناکما  ناریا  تیاضر  نودب  .میتسین  رداق  سراف  جیلخ  گنج  هب  ندیـشخب  همتاخ  هب  ناریا  يراکمه  نودب  »
زا یکچوک  رادقم  لاقتنا  هزاجا  نم  میتشاد  هک  يا  هنامرحم  تارکاذم  نایرج  رد  .درادن  دوجو  هنایمرواخ 

142 ص :

ص 16. ، 1365  / 8  / 27 ناهیک ، همانزور  . 644 - 1
رد ناـبآ  هدزیـس  مسارم  رد  یمـشاه  ياـقآ  هکنیا  زا  سپ  زور  هس  نابآ 1365 ، هدزناش  خـیرات  رد  ناـگیر  ینویزیولت  قطن  . 645 - 2

هامریت 1364 زا  اه  سامت  تارکاذم و  دهد  یم  ناشن  هام  هدـجه  هب  هراشا  .دـش  ماجنا  درک ، اشفا  ار  طباور  نیا  اکیرما  قباس  ترافس 
.تسا هدش  زاغآ 

ص 162. ذخأم 134 ، . 646 - 3

ص 162. ذخأم 134 ، . 647 - 4
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ناریا هب  هک  دوـب  نیا  هب  نارهت  ندرک  دـعاقتم  نم  فدـه  .مداد  ناریا  یعاـفد  متـسیس  يارب  ار  یکدـی  تاـعطق  یعاـفد و  یتاحیلـست 
رد تاحیلـست  نیا  یمامت  .دهدب  یتاحیلـست  طباور  هب  ار  دوخ  ياج  ام  نیب  تموصخ  ات  تسا  هدامآ  هدحتم  تالایا  هک  میهد  تمالع 

لداعت هب  هجو  چیه  هب  دناوت  یمن  نینچمه  دشاب و  هتشاد  ناریا  قارع و  نیب  هلاس  شش  گنج  هجیتن ي  رب  يریثأت  دناوت  یمن  عومجم 
رب لاد  يدـهاوش  هنوگ  چـیه  هتفرگ ، رارق  سامت  رد  ناریا  اب  اکیرما  تلود  هک  ینامز  زا  .دـشاب  هتـشاد  يریثأت  فرط  ود  نیب  یماـظن 

.درادن دوجو  دشاب ، هدرک  یتسدمه  اکیرما  هیلع  یتسیرورت  تامادقا  رد  ناریا  تلود  هکنیا 

همتاـخ دـیامن و  يراـی  يوروـش  هطلـس  لاـبق  رد  ناریا  لالقتـسا  هب  هک  تسا  هدوـب  نـیا  هناـیمرواخ  رد  اـکیرما  تدـم  زارد  فادـها 
.دزاس فقوتم  هقطنم  هب  ار  مسیرورت  يراکبارخ و  رودص  دشخب و  ققحت  قارع  ناریا و  نینوخ  گنج  يارب  يا  هنادنمتفارش 

نیا ذوفن  ناریا و  کیژتارتسا  تیمها  لیلد  هب  نیا  .دوب  ام  نیب  طابترا  عطق  هرکاذم و  کی  دوبن  فادها ، نیا  هار  رـس  رب  هدمع  یعنام 
 . (1) .میدمآرب » دوخ  ياهروشک  نیب  رتهب  هطبار  کی  يارب  شواک  ددصرد  ام  هک  تسا  مالسا  ناهج  رد  روشک 

دیدشت و گنج و  همادا ي  نآ  هجو  نیرت  مهم  هک  تشاد  يا  هدرتسگ  ياهدمایپ  اکیرما  ناریا و  یناهنپ  طباور  تیهام  ندش  راکشآ 
نادحتم دزن  رد  ار  اکیرما  ياه  تسایس  رابتعا  قارع  ناریا و  ربارب  رد  اکیرما  راتفر  رد  یگناگود (2)  هکنیا  نمض  .دوب  نآ  شرتسگ 

 . درک (3) شودخم  تدش  هب  قارع  ناریا و  رد  روشک و  نیا  يا  هقطنم  یناهج و 

143 ص :

.اکیرما تقو  روهمج  سیئر  ناگیر  ینویزیولت  قطن  نتگنشاو ، ، 1365  / 8  / 24 راربا ، همانزور  . 648 - 1
یناریا رومأم  اب  ثرون  گنهرـس  تاقالم  اب  نامزمه  هکنیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  يدهاوش  دـسیون : یم  دوخ  باتک  رد  مویه  . 649 - 2
اکیرما هک  یتاعالطا  زا  قارع  تیاضر  هرابرد ي  يو  زا  درک و  تاقالم  زیزع  قراط  اب  ایـس ، سیئر  یـسیک ، ماـیلیو  تروفکنارف ، رد 

.دنک هلمح  ناریا  كاخ  قمع  رد  يداصتقا  فادـها  هب  هک  تساوخ  قارع  زا  يو  نینچمه  .درک  لاؤس  داد  یم  رارق  اه  نآ  رایتخا  رد 
.درک یم  يراکمه  تفن  تمیق  شهاک  يارب  يدوعـس  ناتـسبرع  اب  اکیرما  نینچمه  ص 125 ) قارع ، ناریا و  دـحتم ، للم  نامزاس  )

(. ص 39 یسوط ، یسیئر  اضر  رتکد  )
دـش و رجنم  چناتـسا  تایلمع  يرابتعا  یب  هب  ناریا  هب  هحلـسا  لاسرا  ياشفا  باـتزاب  دـسیون : یم  دوخ  باـتک  رد  نمزدرک  . 650 - 3

(. ص 277-278  ) .دیامن دیدجت  سراف  جیلخ  رد  ار  شرابتعا  تردق و  رگید  راب  ات  دروآ  دراو  اکیرما  رب  ار  يدایز  ياهراشف 

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 862 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_143_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_143_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_143_3
http://www.ghaemiyeh.com


قارع يژتارتسا 

هراشا

يدـنمناوت لاح  نیع  رد  داد  ناشن  ریذـپ  بیـسآ  ناریا  یماظن  تیقـالخ  کـیتکات و  ربارب  رد  ار  قارع  یعاـفد  طوطخ  ربیخ  تاـیلمع 
رد ناریا  یتفن  تاسیـسأت  هب  هلمح  رد  قارع  نیا ، رب  هوالع  .درک  نایب  یبسن  ياه  يزوریپ  هب  یبایتسد  اـب  گـنج  همادا ي  رد  ار  ناریا 

، دوب شهاـک  هب  ور  اجیردـت  قارع  يداـصتقا  ناوت  رگید ، يوـس  زا  .دوـشب  ناریا  تفن  رودـص  زا  عناـم  تسناوـتن  كراـخ  هریزج ي 
و ( 1358  ) لاس 1979 م رد  رالد  درایلیم   21 زا 3 /  قارع  تادیاع  نمزدرک  هتشون ي  هب  .تخیگنارب  ار  شنایماح  ینارگن  هک  يروط 
لاس 1982 رد  رالد  درایلیم   9  / 7 (، 1360  ) لاس 1981 م رد  رالد  درایلیم   10 هب 4 /  ( 1359  ) لاس 1980 م رد  رالد  درایلیم   26  / 1

 . .درک (1) طوقس  ( 1362  ) لاس 1983 م رد  رالد  درایلیم   9 و 65 /  ( 1361  ) م

داد و رارق  ریثأت  تحت  ار  قارع  يژتارتسا  روشک ، نیا  یلامتحا  تسکش  قارع و  يداصتقا  ناوت  شهاک  اب  ینالوط  گنج  زادنا  مشچ 
یلک طوـطخ  اـکیرما ، يدربـهار  ياـه  تیاـمح  تحت  قارع  .دـش  رجنم  اـکیرما  قارع و  ناـیم  کـیژتارتسا  قاـبطنا  ییوـسمه و  هـب 

هقطنم زا  یمـسر  شرازگ  رد  اکیرما  هرگنک ي  یجراخ  طباور  هتیمک ي  .داد  رییغت  گنج  هب  نداد  نایاپ  فده  اب  ار  دوخ  يژتارتسا 
: دسیون یم  قارع  يژتارتسا  هرابرد ي 

نماد ناریا ، ینیمز  تالمح  ربارب  رد  یگداتسیا  يانعم  هب  دوخ  نیا  هک  تسا  گنج  هب  يروف  نداد  نایاپ  قارع  شترا  یلصا  فده  »
 . (2) .دشاب » یم  كراخ  هریزج  هب  هلمح  لامتحا  ناریا و  يداصتقا  يرترب  زا  نتساک  يارب  اه  شکتفن  گنج  هب  ندز 

هکنیا نمض  .دشابن (3)  یعافد  یـشیاسرف -  گنج  همادا ي  هب  رداق  دراد  لامتحا  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  لاس 1363  زا  قارع 
.تشاد یلک  یـساسا و  نکر  ود  دـیدج  هلحرم ي  رد  قارع  يژتارتسا  نیاربانب ، .دوب (4)  هدیسرن  یعطق  جیاتن  هب  یکـشخ  رد  گنج 

.دوب گنج  ندرک  یللملا  نیب  ناریا و  يداصتقا  ناوت  شهاک  يرگید  یعافد و  عضاوم  ظفح  اب  ناریا  يزوریپ  زا  يریگولج  تسخن ،
: دسیون یم  دوخ  شرازگ  رد  هنیمز  نیمه  رد  اکیرما  یجراخ  طباور  هتیمک ي 

144 ص :

تاـعلاطم و زکرم  قارع ، ناریا و  گـنج  مود ، دـلج  نردـم ، گـنج  زا  ییاـه  سرد  رنگاو ، ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوـتنآ  . 651 - 1
ص 215. هدشن ، رشتنم  اتکی ، نیسح  همجرت  گنج ، تاقیقحت 

ص 107. ذخأم 134 ، . 652 - 2

ص 390. ذخأم 159 ، . 653 - 3
ص 69 و 70. ذخأم 136 ، . 654 - 4

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 863 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_144_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_144_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_144_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_144_4
http://www.ghaemiyeh.com


هدومن میظنت  رتدودحم  یناسنا  عبانم  ظفح  هب  لیامت  ترورض و  ساسا  رب  ار  دوخ  یعافد  يژتارتسا  قارع  هک  تسا  دوهـشم  هنوگنیا  »
تقفاوم لح  هار  کی  اب  ات  دنروآ  راشف  ناریا  رب  یللملا  نیب  قیرط  زا  یعافد ، عضوم  ظفح  نمـض  دـنراودیما  ارهاظ  اه  یقارع  .تسا 

دنروآ دراو  يداصتقا  راشف  ناریا  هب  هک  دیامن  دعاقتم  ار  یللملا  نیب  هعماج ي  هک  دشاب  نآ  قارع  يژتارتسا  دسر  یم  رظن  هب  .دـیامن 
 . (1) .دنیامن » يریگولج  هدش ، یلاخ  یماظن  تازیهجت  ياهرابنا  ددجم  ندش  رپ  زا  و 

نامزاس و شرتسگ  تازیهجت و  دـیرخ  اب  ار  شا  یعافد  ناوت  ناریا  یلامتحا  يزوریپ  راهم  دوخ و  یعاـفد  عضاوم  ظـفح  يارب  قارع 
.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  دعب  تاحفص  رد  هک  داد  شیازفا  ییایمیش  ياه  حالس  دیلوت  ناوت 

.دنهد رارق  راشف  تحت  ار  ناریا  یماظن ، يزوریپ  زا  يریگولج  رب  هوالع  دیاب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  هک  دـندوب  دـقتعم  اه  یقارع 
: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  زیزع  قراط 

 . (2) .تسا » گنج  هب  نداد  نایاپ  شور  هار و  نیرتهب  ناریا  هب  راشف  لامعا  همادا ، رد  »

اب مارآ  يوگو  تفگ  هک  تسا  هدرک  تباث  هبرجت  یلو  هتـشاد  لابند  هب  یـسوکعم  جیاتن  شور  نیا  دـندقتعم  یخرب  دـیوگ : یم  يو 
یـسایس و ياهراشف  لامعا  کیتکات  زا  هداد و  رییغت  ار  کیتکات  نیا  تسا  رتهب  .تشاد  دـهاوخن  هتـشادن و  یبولطم  جـیاتن  اه  یناریا 

نیا هب  نداد  ناـیاپ  يارب  يا  هنـالقاع  لـح  هار  رکف  هب  هجیتـن ، رد  .دوشب  دوـخ  هابتـشا  هجوـتم  ناریا  اـت  دوـمن  هدافتـسا  اـهراشف  عاوـنا 
 . .دشاب (3) يریگرد 

: دسیون یم  اهراشف  عاونا  هرابرد ي  دادغب  پاچ  هیروهمجلا  همانزور ي 

، لزنم هناخراک و  ههبج ، رهش و  درادن ، دوجو  یساسحا  دینادب  دیاب  .دنک  بیقعت  ار  رایع  مامت  یگنج  هک  تسا  هتفرگ  میمصت  قارع  »
 . (5) .میراد » مه  ار  شتاناکما  مینک و  یم  ناریو  ار  همه  .تسا (4)  یکی  ام  يارب  كراپ  ناگداپ و 

145 ص :

ص 13. ذخأم 27 ، . 655 - 1
 / 9 / 25 ندنل ، رد  زیزع  قراط  ص 23 ، سراف ،) جیلخ  نارحب  « ) گنج یسررب   » همان هژیو  هاپس ، لک  داتس  یسایس  تنواعم  . 656 - 2

.1364
.نامه . 657 - 3

.دش دهاوخ  هداد  حیضوت  دعب  لصف  رد  اهرهش  گنج  هرابرد  . 658 - 4
یـسانشراک همان  نایاپ  تینما » ياروش  همانعطق 598  شریذـپ  يداصتقا و  یللملا  نیب  یلخاد و  ياهراشف  ، » یمـالغ نسحم  . 659 - 5

ص 91. نمهب 1374 ، نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  یسایس ، مولع  دشرا 
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، دیامن روبع  لاناک  کی  زا  درادن  ناکما  يزوریپ  : » دیوگ یم  ینانخس  یط  دهد و  یم  حیـضوت  ار  يزوریپ  بسک  ياه  شور  مادص 
هب مادص  ساسا ، نیا  رب   (1) .دوش » یم  لصاح  فدـه  تهجرد  اهورین  همه ي  يریگراک  هب  قیرط  زا  یفلتخم و  ياه  لاناک  زا  هکلب 

ياهورین هدهع  رب  رگید  فصن  نانابلخ و  هدـهع  هب  اه  ههبج  راک  فصن  نونکا  مه  زا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  باطخ  یقارع  نابلخ 
 . (2) .تسارگید »

نورد رد  یتیاضران  شیازفا  قیرط  زا  حلـص  هب  یبایتسد  ناریا ، هب  راـشف  شیازفا  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  قارع  دـیدج  يژتارتسا 
عاـضوا ینانخـس  یط  مادـص  .دوب  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  گرزب  ياـه  تردـق  یللملا و  نیب  راـکفا  کـیرحت  نینچمه  ناریا و 

نیـشام ندروآرد  تکرح  هب  هار  رد  ار  دوخ  تفن  شورف  تادیاع  مامت  ناریا  میژر  : » دیوگ یم  دنک و  یم  لیلحت  ار  ناریا  يداصتقا 
يانعم هب  قارع  یتفن  دـمآرد  اـب  هسیاـقم  رد  ناریا  یتفن  دـمآرد  رد  شیازفا  هنوگ  ره  یلعف  طیارـش  رد  دـنک و  یم  جرخ  شا  یگنج 

هطبار ي قارع  یلم  تینما  اب  هلئـسم  نیا  اذـل  .تسا  هقطنم  تابث  تینما و  هیلع  دـیدهت  زواجت و  همادا ي  يارب  ناریا  ییاـناوت  شیازفا 
نیا یحور  يداصتقا و  ناوت  اـت  درک  هلمح  ناریا  یتاـیح  يداـصتقا و  ياـه  نایرـش  هب  قارع  نیارباـنب ،  (3) .دراد » یمهم  ساـسح و 
قیرط زا  تمواقم  يارب  ار  ناریا  ییاناوت  هیحور و  دوب  ددص  رد  قارع  : » دسیون یم  لیب  زمیج  هنیمز ، نیا  رد  .دنک  فیعضت  ار  روشک 

زین نویـساربیل  همانزور ي   (4) .دربب » نیب  زا  یماـظن  ریغ  یماـظن و  فادـها  هیلع  ییایمیـش  ییاوه و  یکـشوم ، هدرتسگ ي  تـالمح 
ره یتیاضران  تابجوم  ات  تسا  ناریا  مدرم  رب  رتشیب  هچ  ره  راشف  ندروآ  دراو  ددـصرد  قارع  : » دـسیون یم  قارع  فدـه  هراـبرد ي 
هب راـشف  لـخاد و  رد  مدرم  هب  يداـصتقا  راـشف  دـندرک  یم  روصت  اـه  یقارع  عقاو ، رد   (5) دروآ » مهارف  گـنج  زا  ار  اـه  نآ  رتـشیب 

.دوش یم  بجوم  ار  گنج  هب  نداد  نایاپ  نالوئسم (6) ، 

146 ص :

، یهاگـشناد داهج  يزکرم  رتفد  واـف ، اـت  واـف  زا  قارع  تاـغیلبت  یـسررب  يریزو ، تسخن  یناور  تاـغیلبت  تقوم  هناـخریبد  . 660 - 1
ص 84 و 85. قارع ، پاچ  هروثلا ، هیموی  همانزور  رد  مادص  ینارنخس  ساسا  رب  ، 1368

ص 125. نامه ، . 661 - 2
ص 56 و 57. نامه ، . 662 - 3

ص 417. ذخأم 7 ، . 663 - 4
ص 246. ذخأم 74 ، . 664 - 5

شیازفا اب  : » دسیون یم  دیسر  پاچ  هب  هروثلا  همانزور ي  رد  هک  یمالسا  يروهمج  نالوئسم  هب  هداشگرـس  همان  یط  مادص  . 665 - 6
ادیپ شهاک  يدح  هب  تفن  تمیق  هکنیا  زا  سپ  ناریا و  یتایح  يداصتقا و  ياه  نایرـش  هیلع  ام  میظع  ییاوه  يورین  ییاوه  تالمح 

« ...دنک یمن  ار  جاتحیام  لقادح  هیهت ي  زاین و  دروم  یماظن  تازیهجت  لیاسو و  هیهت  تیافک  رگید  امـش  يزرا  ياه  هریخذ  هک  درک 
(. ص 233 واف ، ات  واف  زا  قارع  تاغیلبت  یسررب  )
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راعـش دایرف و  هک  ینامز  : » دهد یم  خساپ  دوش ؟ یم  مامت  تقو  هچ  گنج  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  يا  هبحاصم  رد  مادص  هکنانچ 
 . (1) .دوش » دنلب  ناریا  لخاد  رد  گنج  دض 

.تسا مهم  ناریا  یتفن  تاسیـسأت  اه و  شکتفن  هب  هلمح  زا  قارع  فدـه  هرابرد ي  یقارع  ياه  هناسر  تاماقم و  لیلحت  تاراـهظا و 
« .مینک مدهنم  حلـص  رارقتـسا  گنج و  نتخاس  فقوتم  يارب  ار  ناریا  يداصتقا  یماظن و  فادها  ات  تسام  تبون  : » دیوگ یم  مادـص 

تهج هب  ناریا  ياه  لانیمرت  رگید  كراخ و  هریزج ي  تاسیسأت  اه و  شکتفن  يزاس  دوبان  : » دسیون یم  هیروهمجلا  همانزور ي   (2)
مهرد يارب  ار  يدـیدج  شور  راـب  ره  اـم  : » دـیوگ یم  زین  ریهاـمجلا  توص  وـیدار   (3) .تسا » حلـص  لوـبق  هب  ناریا  نتخاـس  راداو 

 . (4) .دریذپب » رابجالاب  ار  حلص  ناریا  هکنیا  ات  میرب  یم  راک  هب  نازواجتم  نتسکش 

گنج و شرتسگ  اه و  شکتفن  هب  هلمح  اب  نورد » زا  حلـص   » لیمحت قیوشت و  يارب  ناریا  هب  راشف  ندرک  لابند  تازاوم  هب  اه  یقارع 
هدمآ هنیمز  نیا  رد  1980 م  قارع 1988 م -  ناریا و  گنج  باتک  رد  .دـندوب  زین  نوریب » زا  حلـص   » لابند هب  نآ  ندرک  یللملا  نیب 
یهار دـندوب  ریذـپرثا  هک  یثلاـث  ياـه  تلود  هک  درک  یم  لاـبند  دـیما  فدـه و  نیا  اـب  ار  گـنج » ندرک  یللملا  نیب   » قارع : » تسا
جیسب هب  رداق  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  قارع   » نمزدرک هتـشون ي  هب  عقاو ، رد   (5) .دنبایب » يریگرد  هب  ندیـشخب  همتاخ  يارب  دمآراک 
ریگرد يانعم  هب  اقیقد  هلئـسم  نیا  .دـهد  شرتسگ  ار  گـنج  دـناوتب  هکنیا  رگم  تسین  حلـص (7)  زا  يرادفرط  هب  یمومع (6)  راکفا 

 . (8) .دوب » گنج  رد  تفن  هدننک ي  دراو  یبرغ  ياهروشک  زین  و  سراف )  ) جیلخ یبونج  ياهروشک  ندرک 

147 ص :

ص 61. ذخأم 167 ، . 666 - 1
ص 105. ذخأم 167 ، . 667 - 2

ص 215. ذخأم 74 ، . 668 - 3

ص 265. ذخأم 74 ، . 669 - 4

ص 63. ذخأم 136 ، . 670 - 5
يارب هک  ناریا  ماکح  هدروخ ي  تسکـش  تسایـس  هب  دـیابن  ام  دـیوگ : یم  نآ  تیمها  یمومع و  راکفا  هراـبرد ي  مادـص  . 671 - 6

تاریثأت هک  مینک  یم  یگدـنز  يرـصع  رد  ام  اریز  میوش ؛ لسوتم  دنتـسین  لئاق  یتیمها  شزرا و  چـیه  قارع  ناهج و  یمومع  راـکفا 
(. ص 12 واف ، ات  واف  زا  قرع  تاغیلبت  یسررب   ) .تسا هتشذگ  اهزرم  زا  یمومع  راکفا 

دیکأت ار  ناریا  ياه  تسایس  دقن  نمض  حلص ، هب  روشک  نیا  لیامت  نداد  ناشن  يارب  قارع  یتاغیلبت  تسایس  هرابرد  مادص  . 672 - 7
تاغیلبت یسررب   ) .دشاب یم  ام  يژتارتسا  نآ  زا  یمتح  يزوریپ  تسا و  اهامش  يژتارتسا  هنیمز ي  رد  تسکش  امـش  یماکان  دنک  یم 

(. ص 27 واف ، ات  واف  زا  قارع 
ص 198. ذخأم 159 ، . 673 - 8
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نیب ياه  تردـق  کیرحت  گـنج و  شرتسگ  لاـمتحا  درک و  لـیلحت  هیزجت و  ار  اـه  شکتفن  هب  هلمح  ربارب  رد  ناریا  شنکاو  قارع 
هگنت ي ندرک  دودـسم  هب  ار  ناریا  دوب  لیام  قارع  .درک  یم  ینیب  شیپ  گنج  هب  نداد  نایاپ  هلخادـم و  يارب  ار  يا  هقطنم  یللملا و 

 . .دنک (1) کیرحت  برغ  هب  تفن  هضرع ي  عطق  زمره و 

راداو ار  ناریا  هک  تسا  نآ  سراف  جـیلخ  نارحب  زا  قارع  فدـه  : » دـیوگ یم  قارع ، تقو  هجراخ  روما  ریزو  زیزع ، قراـط  هکناـنچ 
جیلخ رد  قارع  هکنیا  هب  هجوـت  اـب   (2) .دـیامن » دودـسم  دوب - هداد  ار  شندـشن  هتـسب  هدـعو  اکیرما  هک  ار -  زمره  هگنت ي  ات  دزاـس 
طرـش دیق و  نودب  قارع  راشف  ربارب  رد  دیاب  ای  هجیتن  رد  دوبن و  ایرد  رد  یقارع  فادها  نتفای  هب  رداق  ناریا  تشادـن  یهاگیاپ  سراف 
تفن لاسرا  عطق  زمره و  هگنت  ندـش  هتـسب  هراـبرد ي  برغ  هب  درک (3) و  یم  دیدهت  ار  سراف  جیلخ  ياهروشک  ای  دـش  یم  میلـست 

 . .دوب (5) هدرک  یتسرد  هبساحم ي  قارع  داد  ناشن  زمره (4)  هگنت  ندش  هتسب  هب  ناریا  شنکاو  .داد  یم  رادشه 

رب ناریا  يزوریپ  ریثأت  زا  اـکیرما  نمزدرک  هتـشون ي  هب  اریز   (6) درک ؛ یم  لابند  اکیرما  تقفاوم  اـب  ار  دوخ  دـیدج  يژتارتسا  قارع 
، زتلوش يارب  زین  زیزع  قراـط  .دوب (7)  كانمیب  تفن  رما  رب  قارع  تامادـقا  ریثأت  زا  شیب  سراـف )  ) جـیلخ یبونج  ياـهروشک  تاـبث 

نایاپ ببـس  دوش  رجنم  گنج  ندـش  ینالوط  هب  هکنیا  ياج  هب  اـه  شکتفن  هب  هلمح  درک  یم  لالدتـسا  اـکیرما ، تقو  هجراـخ  ریزو 
ياه تمیق  هب  هایـس  ياـهرازاب  زا  ار  دوخ  زاـین  دروم  هحلـسا ي  هک  دـشاب  هتـشادن  تفن  لوپ  ناریا  رگا  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  نآ  نتفاـی 

همادا ي .دنک (8)  تبحص  هراب  نیا  رد  نایوسنارف  اب  ات  داد  لوق  زیزع  قراط  هب  زتلوش  .دیـشک  دهاوخ  گنج  زا  تسد  درخب ، فازگ 
هنامرحم یماغیپ  ناگیر  (، 1365  ) لاس 1986 م رد  اکیرما  یلم  تینما  هرادا ي  وضع  رچیت ، دراوه  هتفگ ي  هب  ات  دش  ببس  دنور  نیا 

نواعم شوب ، ار  ماغیپ  نیا  .دـیامن  ییاوه  نارابمب  ار  ناریا  دـنک و  عورـش  ار  دوخ  ییاوه  گنج  قارع  اـت  دتـسرفب  نیـسح  مادـص  هب 
نآ وا  درک و  مالعا  رصم ، روهمج  سیئر  كرابم ، هب  ناگیر ،

148 ص :

.زرجار لاپ  نلماگ و  تبازیلا  ص 154 ، ذخأم 7 ، . 674 - 1
ص 160. ذخأم 60 ، . 675 - 2

رفعج هـمجرت  مود ، تمـسق  گـنج ، زا  سپ  حلـص  نیبوـچ ، مارهـش  ص 7 ، ، 1378  / 7  / 3 يداصتقا ، راـبخا  هماـنزور  . 676 - 3
.ناهاوخریخ

.1363  / 1  / 4 دادغب ، زا  رتیور  يرازگربخ  ، 1363  / 1  / 5 هژیو ، ياه  شرازگ  هیرشن  يالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 677 - 4
ص 198. ذخأم 159 ، . 678 - 5

هرابرد ي مادـص  هک  درک  راـهظا  ناریا  تئیه  هب  تیوک  ریما  دـمحالا  حابـص  خیـش  تشاد  دوجو  هک  ییاـه  شرازگ  رباـنب  . 679 - 6
(. یقرواپ ص 122 نایاپ ، ات  زاغآ   ) .دوب اه  يوروش  اب  ییاه  قفاوت  هب  ندیسر  لوغشم  گنج 

ص 201 و 202. ذخأم 159 ، . 680 - 7
ص 277. ذخأم 42 ، . 681 - 8
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هک مدوب  رـضاح  يا  هنایمرواخ  ییاپورا و  ياسؤر  اب  ددعتم  ياه  تاقالم  رد  نم  : » دیوگ یم  رچیت  دراوه  .دناسر  مادص  عالطا  هب  ار 
 . (1) .دش » یم  غالبا  هئارا و  کیژتارتسا  یلمع و  ياه  ییامنهار  اه  نآ  همه ي  رد 

اه شکتفن  گنج 

دعب .دوب  ییایرد  گنج  يریگ  لکـش  يریگرد و  دیدشت  رگنایب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  يدیدج  زادنا  مشچ  اه  شکتفن  گنج  زاغآ 
گنج کیکفت  هک  دوب  هتخیمآرد  نانچ  سراف  جـیلخ  رد  گنج  یلک  راتخاس  اب  اـه  شکتفن  گـنج  لاس 1359  رد  گنج  زاـغآ  زا 

رد 24 كراـخ  هریزج  رد  ناریا  یتـفن  لاـنیمرت  هب  راـب  نیلوا  يارب  قارع  هکناـنچ  .دوب (2)  نکممریغ  گنج  یلک  دـنور  زا  ییاـیرد 
زا لبق  داد و  رارق  هلمح  دروم  نارهت  رد  ار  تخوس  نزاخم  زا  يدادعت  دعب  زور  تسیب  درک و  هلمح  رهم 1359 )  2  ) ربماتپس 1980 م

زاریـش و نارهت ، نادابآ ، ياه  هاگـشیالاپ  دـیلوت  قارع  تامجاهت  .دیـشک  شتآ  هب  ناداـبآ  رد  ار  تفن  هریخذ ي  نزخم  زین 150  نآ 
يراذگریثأت رب  یتوافتم  دنور  دـش  هدـیمان  اه » شکتفن  گنج   » هچنآ لاح ، نیع  رد  .داد (3)  لیلقت  فصن  زا  رتمک  هب  ار  هاـشنامرک 

كراخ و هریزج  رد  ناریا (4)  کیژتارتسا  فادها  هب  هلمح  اب  گنج  شرتسگ  هب  قارع  لیامت  .تشاد  سراف  جـیلخ  رد  گنج  زاغآ 
.دش زاغآ  هریزج ، نیا  هب  ددرت  ای  يریگراب  لاح  رد  ياه  یتشک 

ناریا و گنج  ییاهن  هجیتن ي  نییعت  رد  دـش و  عورـش  كراخ  هریزج ي  هب  قارع  هلمح ي  ناضمر و  تایلمع  اب  اه  شکتفن  گـنج 
ياه لاـس  رد  كراـخ  هب  هلمح  رد  قارع  هیلوا  یماـکان  زا  سپ  هک  تروص  نیدـب  .دش (5)  لیدـبت  هدـننک  کیرحت  یلماع  هب  قارع 

ققحت لاس 1365  رد  عقاو  رد  دوب  قارع  رظن  دروم  هچنآ  دش و  زاغآ  لاس 1363  زا  قارع  تالمح  زا  يدیدج  رود  1361 و 1362 ،
هلخادم ي اب  نآ  دیدشت  شرتسگ و  رثا  رب  گنج  دـیدرگ و  راکـشآ  لاس 1366  رد  اه  شکتفن  تروکـسا  اب  نآ  ياهدمایپ  تفای و 

.دیسر نایاپ  هب  لاس 1367  رد  گرزب  ياه  تردق 

149 ص :

ذخأم 34. . 682 - 1
ص 585. ذخأم 159 ، . 683 - 2

ات 115. ص 113  ذخأم 159 ، . 684 - 3
يرازگربخ همجرت  راهب 1987 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرـشن  یماظن ، لیلحت  هیزجت و  کی  قارع -  ناریا و  گنج  شراـک ، میارفا  . 685 - 4

ص تاقیقحت ، تاعلاطم و  رتفد  حلـسم ، ياهورین  لک  داتـس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ددـجم  ریثکت  پیات و  یمالـسا ، يروهمج 
71 و 72.

ص 584. ذخأم 159 ، . 686 - 5
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ناریا تفن  رودص  يارب  ار  كراخ  هریزج ي  ییاراک  هک  دوب  زکرمتم  عوضوم  نیا  رب  قارع  ياه  شالت  هیلک ي  لاس 1362  نایاپ  ات 
هب هدش  تظفاحم  تاسیـسأت  دوب و  هدش  یحارط  زور  رد  هکـشب  نویلیم   6 يارب 5 /  هک  يریگراب ، طاقن  ددـعت  یلو  .دنک (1)  لتخم 

طاـقن .دروآ  يور  رگید  هطقن ي  هب  يریگراـب  هطقن ي  کـی  زا  هلـصافالب  دـنک و  باـنتجا  تفن  نتفر  ردـه  زا  داد  یم  هزاـجا  ناریا 
يدـج بیـسآ  ندروآ  دراو  يارب  ار  قارع  شالت  رما  نیا  دـندش و  یم  ریمعت  یگداسب  اتبـسن  زین  هتفرگ  رارق  تباصا  دروم  يریگراب 
هقطنم تیعضو  رد  یلوحت  دعب  هب  لاس 1363  زا  اما   (2) درک ، هارمه  تسکـش  اب  ناریا  تفن  تارداص  لماک  فقوت  ای  لـالخا  يارب 
تروص هب  دـنداد و  شرتسگ  رطق  لامـش  هقطنم  ات  ار  یتایلمع  هزوح ي  ناریا  تفن  تارداص  عطق  يارب  اـه  یقارع  اریز  دـش ؛ داـجیا 

.دنهد شیازفا  ار  دوخ  ییایرد  ناوت  ات  دندرک  تفایرد  تسوزگا  ياه  کشوم  درادناتا و  رپوس  يامیپاوه  هسنارف  تلود  زا  راکـشآ 
دندرک یم  هلمح  ییایرد  فادـها  هب  یلومعم  ياهرتپوک  یله  امیپاوه و  اب  ای  ایرد  هب  لحاس  ياه  کشوم  اب  اه  یقارع  نیا ، زا  شیپ 

کی زا  شیب  اه  نآ  زا  کی  ره  تمیق  هک  تسوزگا ، یتشک  دـض  ياه  کشوم  نتفرگ  اب  اـه  یقارع  اـما  دوبن ، قیقد  تـالمح  نیا  و 
هدافتسا تسوزگا  کشوم  دنورف  اعمج 1200 (3)  گنج  نایاپ  ات  عومجم  رد  دـندرک و  زاغآ  يا  هدرتسگ  تیلاعف  دوب ، رالد  نویلیم 

 . .دندرک (4)

ییاوه تایلمع  شرتسگ  دیدج و  ياه  حالس  هب  ناریا ، ياه  شکتفن  یتفن و  تاسیـسأت  هب  هلمح  رد  دوخ  فادها  ققحت  يارب  قارع 
هب زهجم  درادـناتا ، رپوس  يامیپاوه  دـنورف  جـنپ  دـیرخ  ياضاقت  لاـس 1362  ناـیاپ  رد  زیزع  قراـط  روـظنم ، نیا  يارب  .تشاد  زاـین 
رد هسنارف  ییاوه  هاگیاپ  کی  رد  هنامرحم  روط  هب  یقارع  نانابلخ  داد  هزاجا  هسنارف  .درک  سیراپ  میلـست  ار  تسوزگا  ياه  کـشوم 
هب  (6) دش ، هداد  لیوحت  قارع  هب  ناریا  تاضارتعا  مغر  یلع  هک  درادناتا  رپوس  يامیپاوه  .دننیبب (5)  شزومآ  تسرب »  » رهش یلاوح 

يورین ییارماس  قیفو  هتفگ ي 

150 ص :

رد هاپـس  شقن  هلاقم  روشک ، زا  عافد  تینما و  رد  هاپـس  شقن  رانیمـس  هاپـس ، ییایرد  يورین  تقو  هدـنامرف  ییـالع  رادرـس  . 687 - 1
ص 93. ، 1375 هاپس ، ینیمز  يورین  داژندمحم ، یلعریم  مامتها  هب  یتالاقم  بختنم  باتک  سراف ، جیلخ  تینما 

ص 245. ذخأم 159 ، . 688 - 2
تـسوزگا کشوم  رازه  هسنارف  لاس  هد  یط  تشون : یـشرازگ  یط  هسنارف ، تسینومک  بزح  ناگرا  هیتناموا ، همانزور ي  . 689 - 3

.تسا هداد  قارع  لیوحت 
ذخأم 190. . 690 - 4

ذخأم 89. . 691 - 5
ص 200. ذخأم 159 ، . 692 - 6
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نانابلخ یتح  هسنارف ، عاـفد  ترازو  رد  دوخ  عبنم  زا  لـقن  هب  ییاـکیرما ، يا  هیرـشن  هتـشون ي  هب  .درک (1)  لوحتم  ار  قارع  ییاوـه 
ندومن فقوتم  : » دـیوگ یم  ییارماـس  قـیفو  لاـح ، نیع  رد  .دـنداد (2)  يراـی  اـه  شکتفن  گـنج  رد  ار  یقارع  ياـهورین  يوسنارف 

زا جراخ  اه ، یناریا  فادـها  زا  يرایـسب  ندوب  تسدرود  نینچمه  اـم و  ییاوه  ییاـناوت  تیدودـحم  تلع  هب  ناریا ، تفن  تارداـص 
نادـقف زا  کـیژتارتسا ، فادـها  هب  ندیـسر  رد  قارع  ییاـناوت  فعـض و  : » دـسیون یم  هـنیمز  نـیا  رد  نـمزدرک   (3) .دوب » اـم  ناوـت 

هب روشک  نیا  یتشک  دض  ياه  کشوم  .دندوب  قیقد  یفاک و  درب  دید و  عاعـش  دقاف  قارع  ياهامیپاوه  .تفرگ  یم  هشیر  يژولونکت 
چیه نینچمه  اه  یقارع  .دنشاپب  مه  زا  ار  اه  نآ  هتفر و  ورف  اه  یتشک  هندب ي  رد  تعرس  هب  ات  دنتـشادن  بیرخت  تردق  یفاک  هزادنا 

بـسانم یهدـنامرف  یماظن و  نامزاس  نتـشادن  زا  قارع  یناوتان  نیا ، رب  هوالع  .دنتـشادن  راـیتخا  رد  ییاـیرد  تشگ  ياـمیپاوه  هنوگ 
بیرخت تردـق  هب  یباـیتسد  يارب  یفاـک  ياـهزاورپ  یتروس  دادـعت  هب  دوخ  ییاوه  تردـق  يریگراـک  هب  رد  قارع  .دـش  یم  یـشان 

جیاتن دوخ  هتفرـشیپ  رایـسب  تاناکما  زا  کی  چـیه  زا  تسناوتن  قارع  هکنیا  تیاهن  رد  .دوب  ناوتان  نیعم ، یفدـه  يدوباـن  رد  لـماک ،
 . (4) .دروآ » تسد  هب  يا  هدمع  یسایس  کیژتارتسا 

قارع هجیتن  رد  دـش و  زاغآ  اکیرما  اب  قارع  دـیدج  طـباور  بقاـعتم  و 1365  ياه 1364  لاس  رد  قارع  تـالمح  دـیدج  هلحرم ي 
تیفیک مجح و  رظن  زا  قارع  هب  یلاـسرا  تازیهجت  هـلحرم ، نـیا  رد  .داد (5)  ءاقترا  ار  دوخ  مهم  فادـها  هب  هلمح  يژتارتسا  حـطس 

، كاریش كاژ  داد و  تبثم  خساپ  ژاریم (6)  دنورف  تفایرد 24  يارب  قارع  دیدج  ياه  تساوخرد  هب  هسنارف  .درک  یـساسا  تارییغت 
اب دادرارق  هب  هسنارف  يدنبیاپ  نمض  يا  هبحاصم  یط  هسنارف ، تقو  ریزو  تسخن 

151 ص :

ص 178 و 179. ذخأم 50 ، . 693 - 1
ص 235. ذخأم 60 ، . 694 - 2
ص 179. ذخأم 50 ، . 695 - 3

ص 225. ذخأم 159 ، . 696 - 4
ص 32. ذخأم 188 ، . 697 - 5

نیتسخن نایوسنارف  متشاد ، هحلـسا  ياه  لالد  یتلود و  تاماقم  اب  هک  ییاه  هبحاصم  زا  دسیون  یم  دوخ  باتک  رد  نمرمیت  . 698 - 6
نیا رد  .دـندرک  كرت  ار  نارهت  ییاکیرما  ياه  ناـگورگ  هک  دـنداد  لـیوحت  قارع  هب  یماـگنه  ار  ژاریم  ياـه  نکفا  بمب  هدـنگنج 
قارع هب  ار  اهامیپاوه  یقارع  نانابلخ  اجنآ  زا  دندش و  شربق  دراو  هسنارف  ییاوه  يورین  نانابلخ  تیادـه  اب  ژاریم  دـنورف  راهچ  نامز 

(. ص 193 گرم ، يرگادوس   ) .دندرک ضارتعا  دندینش و  اه  یناریا  اهدعب  دندرب و 
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هنارتیدـم و ياهروشک  یمامت  رد  یمالـسا  ییارگداینب  دـتفیب ، فاکـش  یبرع  ياهروشک  ههبج ي  رد  هک  یتروص  رد  : » تفگ قارع 
 . (1) .دبای » یم  شرتسگ  سلطا  سونایقا  لحاس  ات  دیاش 

، تشاد يرت  هتفرـشیپ  تازیهجت  يوروش  ياهامیپاوه  اب  هسیاـقم  رد  هک  قارع  هب  هسنارف  تخاـس   1 فا -  ژاریم  ياهامیپاوه  لـیوحت 
یقارع گیم 21  ياهامیپاوه  رد  هسنارف  تخاس  کیژام »  » ياه کشوم  ندرک  راوس  اب  اوه  هب  اوه  ياه  کشوم  تیعـضو  رد  دوبهب 

ییاناوت دـندوب ، زهجم  ایرد  اوه -  تسوزگا  ياه  کشوم  هب  هک  لاس 1984 م  لیاوا  رد  درادـناتا  رپوس  ياهامیپاوه  ندرک  هراجا  و 
 . .داد (2) شیازفا  ناریا  یتفن  طوطخ  هژیو  هب  ییایرد و  لقن  لمح و  طوطخ  نداد  رارق  فده  يارب  ار  قارع  ییاوه  يورین 

رما نیا  .درک  زیهجت  ار  قارع  ییاوه  يورین  ییاسانش ، یتشگ -  هدنگنج ي  عون  ود  گیم 25 و  يامیپاوه  اب  يوروش  داحتا  نینچمه 
 . .دومن (3) داجیا  ریگارف  گرزب و  یشهج  ییاوه  يرادربریوصت  ییاسانش و  یتشگ -  ياه  تیلاعف  هنیمز ي  رد 

حرط شزومآ و  یمارآ  هب  يوسنارف  يدـنه و  ناصـصختم  قارع ، ییاوه  شزومآ  اـه و  کـیتکات  اـهامیپاوه ، رد  تارییغت  رب  هوـالع 
فادـها هب  قارع  تـالمح  لاـس 1365  رد  ییارماـس  قـیفو  هـتفگ ي  هـب  .دندیـشخب (4)  دوـبهب  ار  یقارع  ياـهورین  یتاـیلمع  يزیر 
نارابمب لحم  زا  دـیدزاب  يارب  ام  اـب  هک  یناـسک  قیوشت  ییاوه و  يرادربریوصت  زا  هدافتـسا  اـب  اریز  دوب ؛ شیپ  زا  رترثؤم  يداـصتقا ،

.مینک یبایزرا  میتسناوت  یم  ار  هدراو  هبرـض ي  تردـق  نازیم  دـندرک ، یم  يراکمه  هدراو  ياه  ناـیز  ررـض و  نازیم  نییعت  هدـش و 
 . .میدرک (5) یم  يرادرب  هرهب  زین  دنتفگ  یم  یسوساج  ياه  هراوهام  هک  یتاعالطا  زا  نآ ، رب  هوالع 

موادم روط  هب  قارع  یماظن  تردق  : » دنک مالعا  ینانخـس  یط  مادص  لاس 1365  رد  دش  ببـس  دیدج  هلحرم ي  رد  قارع  يدنمناوت 
نیلوا يارب   (6) .دنک » یم  زاب  دـندوب ، درب  زا  جراخ  البق  هک  ناریا ، قمع  رد  ییاه  فدـه  هب  هلمح  يارب  ار  هار  دـنک و  یم  تفرـشیپ 

هاگشیالاپ هب  قارع   1 فا -  ژاریم  ياهامیپاوه  راب 

152 ص :

ذخأم 89. . 699 - 1
ص 138. ذخأم 50 ، . 700 - 2
ص 138. ذخأم 50 ، . 701 - 3

ص 241. ذخأم 159 ، . 702 - 4
ص 166. ذخأم 50 ، . 703 - 5

ص 105. ذخأم 167 ، . 704 - 6
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دـنیایب و دادـغب  هب  ییاـکیرما  ناسانـشراک  دـش  ببـس  تاـیلمع  نیا  تیمها  .دـندش  نآ  ناراـبمب  هب  قـفوم  دـندرک و  هلمح  ناهفـصا 
نینچمه .دـنوش (1)  راتـساوخ  تشاد ، زاورپ  نیح  رد  يریگتخوس  هب  زاین  هک  ار  تاـیلمع  نیا  يارجا  یگنوگچ  هب  عجار  تاـعالطا 
ناتسبات رد  يریس (3)  كرال و  هریزج ي  هب  قارع  تالمح  .دندرک (2)  نارابمب  دادرم 1365  رد  ار  زیربت  تفن  هاگشیالاپ  اه  یقارع 
فادها هب  هلمح  يارب  نامـسآ  رد  يریگتخوس  شور  زا  هدافتـسا  قارع و  ییاوه  تالمح  رد  یـساسا  لوحت  هدننک  نایب  لاس 1365 

.دوب ناریا  كاخ  قمع  رد 

هب 71 (4) لاس 1363  رد  دوب ، هدش  هلمح  یناگرزاب  یتشک  هب 48  اهنت  گنج  لوا  لاس  هس  رد  هک  یلاح  رد  اه  شکتفن  گـنج  رد 
تافلت .تفرگ  رارق  هلمح  دروم  فدـه  زا 120  شیب  اعومجم  ياه 1364 و 1365 (6)  لاـس  رد  دش (5) و  هلمح  یناگرزاب  یتشک 

 . .دوب (7) رفن  اعمج 178  ياه 1364،1363 و 1365  لاس  یناسنا 

، هکشب نویلیم  1 نازیم 36 /  هب  لاس 1363  رد  ناریا  .داد  شهاک  ار  ناریا  تارداص  یتفن ، تاسیـسأت  اه و  شکتفن  هب  هلمح  اـب  قارع 
ناریا یتفن  دمآرد  .درک  رداص  زور  رد  تفن  هکشب  نویلیم   1 نازیم 5 /  هب  لاس 1365  رد  هکشب و  نویلیم   1 نازیم 8 /  هب  لاس 1364 

لاس رد  .دوب  لاس 1365  رد  رالد  دراـیلیم   6 و 81 /  لاس 1364  رد  رالد  دراـیلیم   12 و 59 /  لاس 1363  رد  رالد  دراـیلیم   10  / 9
ياه لاس  رد  نازیم  نیرتمک  هب  ناریا  یتفن  دـمآرد  المع  تفن  تمیق  شهاک  لـیلد  هب  ناریا ، تفن  رودـص  شهاـک  رب  هوـالع   1365

لمحت رب  هوـالع  ناریا  هجیتن ، رد  .دش (8)  فیعـضت  قارع  تالمح  رثا  رب  ناریا  داصتقا  دـهد  یم  ناشن  تیعـضو  نیا  .دیـسر  گنج 
ياهدمآرد زا  نانچمه  تفن ، شورف  همادا ي  ناکما  اب  ات  دهدب  يدایز  ياه  فیفخت  تفن  تمیق  رد  دـش  روبجم  رایـسب ، ياه  هنیزه 

.دوش رادروخرب  یتفن 

البق هک  دنک  یم  هلمح  ییاه  فده  هب  تسا و  هتفای  شیازفا  قارع  ییاوه  يورین  تردق  هکنیا  هب  هراشا  نمض  لاس 1365  رد  مادص 
مالعا  (9) دوبن ، نکمم 

153 ص :

ص 106 و 107. ذخأم 50 ، . 705 - 1
ص 270. ذخأم 159 ، . 706 - 2

ص 263 و 279. ذخأم 159 ، . 707 - 3
.دنک یم  دیکأت  ار  فده  رامآ 37  نمزدرک  . 708 - 4

تایلمع ص 20 ، دادرم 1379 ، هرامـش 4 ، لوا ، لاس  تینما ،» سراف و  جـیلخ   » همانهام نارادـساپ ، هاپـس  ییاـیرد  يورین  . 709 - 5
.ییامد ینیسح  تداعس  دیعس  همجرت  ، 1378  / 11  / 6 تنرتنیا ، نوتجیرب ،

يراجت یتشک   85 یناریا ، شکتفن  اعمج 58  لاس 1365  ات  گنج  يادتبا  زا  درک : مالعا  قارع  ییایرد  ییورین  هدـنامرف ي  . 710 - 6
(. ص 600 نمزدرک ،  ) .تسا هدومن  مدهنم  ار  یتاکرادت  یتشک  و 400 

ص 600. ذخأم 159 ، . 711 - 7
ص 33. ذخأم 188 ، . 712 - 8
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ص 233. ذخأم 167 ، . 713 - 9
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هناتـسآ ي رد  ار  نآ  هدرک و  لزلزتـم  فیعـض و  ار  نمـشد  يداـصتقا  تردـق  یتاـیح ، طاـقن  رب  ییاوـه  يورین  رثؤـم  تابرــض  درک 
.تسا اه  نآ  دـض  رب  هکلب  تسین ، اه  نآ  عفن  هب  نامز  درک  اـعدا  ناریا  هب  باـطخ  يو  .تسا (1)  هداد  رارق  يدوبان  یگتـسکشرو و 

 . (2)

ییایمیش گنج 

شالت يدالیم  ههد ي 1970  زا  یمتا (3)  حالـس  هب  یبایتسد  يارب  مادقا  تازاوم  هب  ییایمیـش  ياه  حالـس  دیلوت  هیهت و  يارب  قارع 
ياه لاس  رد  دودحم  تروص  هب  یعافد و  فدـه  اب  ار  اه  حالـس  نیا  ادـتبا  ناریا ، هب  زواجت  زا  سپ  قارع  شترا  .درک  زاغآ  ار  دوخ 

یعافد فده  اب  ییایمیش  ياه  حالس  زا  قارع  هدافتسا ي  دیلوت و  گنج  نایاپ  ات  لاس 1362  زا  یلو  تفرگ  راک  هب  ات 1361   1359
هب 45 گنج  زاغآ  لاس  رد  هلمح  دروم  هد  زا  قارع  ییایمیـش  تالمح  هکناـنچ  .تفاـی  شیازفا  يزیگنا  تفگـش  وحن  هب  یمجاـهت  - 

هرصب قرش  هقطنم ي  رد  يالبرک 8  تایلمع  يالبرک 5 و  تایلمع  ماگنه  رد  تالمح  نیرتشیب  .تفای  شیازفا  لاس 1367  رد  دروم 
نامودصم دادعت  .دوب  لاس 1366  زا  سپ  اساسا  هچبلح و  نارابمب  اب  رجفلاو 10  تایلمع  رد  مودصم  نیرتشیب  یلو  تفرگ ، تروص 

.تفای شیازفا  لاس 1366  رد  رفن  رازه  هدزاود  هب  زاغآ و  لاس 1359  رخاوا  رد  رفص  زا 

هدافتسا اب  تالمح  زا  یمین  .درک  هدافتسا  روآ  عوهت  و  هدننک ، هفخ  يرفـسف ، رونایـس ، باصعا ، لدرخ ، لماش  اهزاگ  عاونا  زا  قارع 
لمح و اهامیپاوه  امومع  ار  اـهزاگ  .دـش  ماـجنا  رونایـس  باـصعا و  زاـگ  اـب  رتشیب  تـالمح  رگید  تفرگ و  تروص  لدرخ  زاـگ  زا 

 . .دش (4) یم  ماجنا  هناخپوت  زادنا و  هراپمخ  اب  یقبام  دوب و  امیپاوه  اب  تالمح  موس  ود  .دندرک  یم  هدافتسا 

تاماکحتـسا عضاوم و  رد  ناریا  یماظن  ياوق  یناهگان  يورـشیپ  زا  يریگولج  ییایمیـش  ياه  حالـس  يریگراـک  هب  زا  قارع  فدـه 
ياهدمایپ راهم  قارع و 

154 ص :

.1365  / 4  / 26 ذخأم 167 ، . 714 - 1
.1365  / 10  / 17 ذخأم 167 ، . 715 - 2

یم يا  هتسه  ياه  حالس  هب  یبایتسد  يارب  قارع  شالت  هرابرد ي  قارع  يا  هتسه  نادنمـشناد  زا  یناتـسرهش  نیـسح  رتکد  . 716 - 3
رییغت يارب  ییاناوت  يوزاب  حالس  نیا  هک  دوب  دقتعم  يو  داتفا ، يا  هتسه  حالـس  تخاس  رکف  هب  ناتسبات 1980  لوا  زا  مادص  : » دیوگ

(. ص 6 ش 374 ، ، 1381  / 12  / 4 هجراخ ، ترازو  نتلوب  « ) .دوب دهاوخ  هنایمرواخ  هشقن 
ص 364 و 365. ذخأم 7 ، . 717 - 4
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یگدنکارپ داجیا  رد  نآ  دربراک  راثآ  ییایمیش و  ياه  حالـس  یناور  یحور -  تاریثأت  هب  اه  یقارع  .دوب  نآ  کیژتارتسا  یـسایس - 
.دندرک هجوت   (1) مزر ، نامزاس  رد  لالخا  اه و  نآ  يورشیپ  ای  تمواقم  تردق  ندرب  نایم  زا  اهورین و  رد 

لیلد هب  اه  یقارع  اذـل  دوب ، هنابـش  تایلمع  يارجا  هدایپ و  ياهورین  رب  ءاـکتا  قارع  هب  مجاـهت  رد  ناریا  یماـظن  تردـق  هکنیا  هب  رظن 
ییایمیـش ياه  حالـس  زا  اه  نآ  نایم  رد  یگدـنکارپ  داجیا  اهورین و  يورـشیپ  زا  يریگولج  يارب  اه ، کیتکات  نیا  ربارب  رد  یناوتاـن 

: دیوگ یم  ناریا  ياهورین  رب  حالس  نیا  ریثأت  هرابرد ي  قارع ، يا  هتسه  ياه  حرط  نیشیپ  سیئر  هزمح ، ریدخ  .دندرک  یم  هدافتـسا 
بتارم هب  ییایمیش ، حالس  زا  هدافتسا  قیرط  زا  ناریا  ياهورین  نتخادنا  تشحو  هب  هک  دش  نشور  ناریا ، اب  قارع  ینالوط  گنج  رد  »

رگا : » دیوگ یم  ییارماس  قیفو  لیلد ، نیمه  هب   (2) .میربب » راک  هب  میتسناوت  یم  ام  هک  دوب  ییاوه  نارابمب  هناخپوت و  مامت  زا  رترثؤم 
ییایمیـش و لماوع  دـیلوت  هیهت و  هب  ادـتبا  ثحب  همادا ي  رد   (3) .تفرگ » یم  لکـش  ام  ررـض  هب  عاضوا  دوبن  اه  حالـس  نیا  دربراک 

.دش دهاوخ  هراشا  گنج  فلتخم  لحارم  رد  نآ  يریگراک  هب  سپس 

ییایمیش رازفا  گنج  لماوع و  دیلوت  هیهت و 

ناویح ناسنا ، رد  یناوتان  بیسآ و  گرم ، هب  ییایمیش ، ریثأت  بسانم و  راشتنا  تروص  رد  هک  ییایمیش  تابیکرت  ای  داوم  زا  هتسد  نآ 
.دنیوگ یم  ییایمیـش » رازفا  گنج   » ار داوم  نیا  دربراک  لیاسو  .دنمان  یم  ییایمیـش » لماوع  ، » دوش یم  رجنم  هایگ  نتفر  نیب  زا  ای  و 

: دننک یم  میسقت  هدمع  هتسد ي  راهچ  هب  یکیزیف  راثآ  تاصخشم و  هب  هجوت  اب  ار  ییایمیش  لماوع 

.دنک یم  بلس  اهورین  زا  ار  ندیگنج  تردق  دوش و  یم  لباقم  ياهورین  یمزر  ناوت  شهاک  ببس  هک  اه ، هدننک  ناوتان  - 1

راـثآ یتـسوپ و  تاـعیاض  اـب  دروآ و  یم  رد  هوتـس  هب  ار  اـه  نآ  دوـش و  یم  بجوـم  ار  نمـشد  ءاذـیا  هک  شخب ، ناـیز  لـماوع  - 2
.تسا هارمه  ناطرس  هژیو  هب  تدمزارد 

155 ص :

داینب ناریا ، یمالسا  يروهمج  هیلع  یلیمحت  گنج  رد  ییایمیش  ياه  حالس  دربراک  للملا و  نیب  قوقح  ینامز ، مساق  دیس  . 718 - 1
ص 20 و 21. زییاپ 1376 ، نارهت ، سدقم ، عافد  ياه  شزرا  راثآ و  ظفح 

.لانروژ تیرتسا  لاو  همانزور  ، 1381  / 3  / 23 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  هژیو  سکلت  . 719 - 2
ص 163. ذخأم 50 ، . 720 - 3
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لتخم هکرحم و  يورین  نداتفاراک  زا  ببـس  باصعا  زاگ  .تسا  نوخ  یمـس و  هدـننک  هفخ  باصعا ، لماش  هک  هدنـشک ، لـماوع  - 3
ار دوخ  یمـس  راثآ  نوخ  رد  ندش  بذج  زا  سپ  دوش و  یم  گرم  یگفخ و  بجوم  هدـننک  هفخ  .دوش  یم  باصعا  متـسیس  ندـش 

.دنک یم  رهاظ 

شیور كاخ و  ندـش  روراب  زا  دـنک و  یم  کـشخ  ار  اـه  نآ  دراذـگ و  یم  رثا  ناـهایگ  ناـتخرد و  رب  هک  هاـیگ ، دـض  لـماوع  - 4
 . .دنک (1) یم  يریگولج  ناهایگ 

: دنداد ماجنا  ار  ریز  تامادقا  ییایمیش  ناوت  هب  یبایتسد  يارب  اه  یقارع 

يرادیرخ ار  ییایمیش  رازفا  گنج  هب  طوبرم  تازیهجت  داوم و  يروآ ، نف  ات  دندرک  رارقرب  یبرغ  ياهروشک  اب  يراجت  تابسانم  - 1
.دننک

.دنتسب نوگانوگ  ینف  تازیهجت  دیرخ  دادرارق  یبرغ  ناملآ  رد  ییایمیش  لیاسو  هدننک ي  دیلوت  ياه  تکرش  اب  - 2

.دندرک يرادیرخ  دنه  ناملآ و  هژیو  هب  یبرغ  ياهروشک  زا  ار  باصعا  لماوع  دیلوت  هب  طوبرم  ییایمیش  تابیکرت  - 3

.دندرک سیسأت  ارماس  رهش  رد  هژیو  هب  ار  ییایمیش  رازفا  گنج  دیلوت  تخاس و  ياه  هناخراک  - 4

(1359  ) لاس 1980 م زا  قارع ، يا  هتسه  نادنمشناد  زا  یناتسرهش ، نیسح  رتکد  هتفگ ي  هب  قارع  یعمج  راتشک  ياه  حالس  همانرب 
باصعا و زاگ  زا  هدافتسا  اب  ییاکیرما  ياه  تکرش  زا  يدادعت  کمک  اب  ( 1361  ) لاس 1982 م رد  ییایمیش  شخب  رد  دش و  زاغآ 
زا نوسری ، یپ  ناـهارگ  رتکد  هتـشون ي  هب  کـیژولویب )  ) BW يدـنمناوت بسک  يارب  قارع  مادـقا  یلو  .تفای (2)  هعـسوت  نیراس 
دش زاغآ  ( 1353  ) لاس 1974 م زا  سیلگنا ، دروفدارب  هاگشناد  حلـص  نامتراپد  رد  کیژولویب  ياه  گنج  لماوع  تخاس  ناققحم 

لاس 1985 م رد  قارع  .درک  زاغآ  ناملـس  لآ  زکرمرد  ار  هعـسوت  قیقحت و  هژورپ  يارجا 78  ( 1354  ) رد 1975 م دـعب  لاس  کی  و 
دقتعم ایس ، نامزاس  قباس  سیئر  یـسلو ، زمیج  .دوب (3)  رداق  مسیلوتوب  لس  مخز و  هایـس  یبورکیم  لـماوع  هوبنا  دـیلوت  هب  ( 1365)

لباق اکیرما  ياه  هاگشیامزآ  زا  يرایسب  رد  مخز  هایس  بورکیم  تسا 

156 ص :

، یللملا نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  ییایمیش ، حالس  علخ  تاحیلست و  عیانص ، یـسوواک ، هجاوخ  کباب  ییالع و  نیـسح  . 721 - 1
ات 50. ص 47  نارهت 1371 ،

1384 ص 6.  / 12  / 4 هرامش 374 ، هجراخ ، ترازو  نتلوب  . 722 - 2
راهب و و 27 ، هرامـش 26  یعافد ، تسایـس  هلجم  قارع ، کیژولویب  تاحیلـست  هعـسوت  يدنمناوت و  ییالوت ، دومحم  رتکد  . 723 - 3

ص 134 و 135. ناتسبات 1378 ،
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 . .دندرک (1) عیزوت  ياه 1980  لاس  رد  قارع  هلمج  زا  فلتخم و  ياهروشک  ار  نآ  دوب و  یسرتسد 

هدافتسا ییایمیش  ریاخذ  يژولونکت و  زا  دیزگرب و  ار  ییایمیش  گنج  اه ، تسکـش  بقاعتم  شا ، یماظن  تالکـشم  لح  يارب  قارع 
، هدنرادزاب حالس  هب  زاین  ساسحا  ام و  ياهورین  فوفص  هب  نیگنس  تافلت  ندمآ  دراو  لابند  هب  : » دیوگ یم  ییارماس  قیفو  .درک (2) 

یسانشراک تایرظن   (3) .تفرگ » لکـش  ییایمیـش  ياه  حالـس  هب  یبایتسد  هشیدـنا  دراد ، زاب  گـنج  موادـت  زا  ار  ناریا  ناربهر  هک 
.دنک (4) هجوت  اه  حالس  نیا  زا  هدافتسا ي  هب  قارع  ات  دش  ببس  قباس )  ) يوروش ییایمیش  ناسانـشراک  هلمج  زا  اهروشک  زا  یخرب 
هب موــسوم  ییایمیــش  داوــم  مرگ  وــلیک  رازه  دــصناپ  دــیرخ  يارب  قارع  تــلود  یمیــشورتپ  عیانــص و  ترازو  لاــس 1361  رد 

رتمک راب  دص  ات  هد  لدرخ  زاگ  یگدنشک  .دش  هداد  شرافس  کیژلب  رد  یتکرش  هب  باصعاریغ  لماوع  دیلوت  يارب  نوکیلگیدوئیت » »
لدرخ زاگ  ناحورجم  .تسا  ناسآ  رایسب  یعقاو  یتایلمع  رد  نآ  ندرک  اهر  دربراک و  دیلوت و  اما  تسا ، باصعا  هداس ي  لماوع  زا 
ببـس دناوت  یم  هاتوک  یتدـم  يارب  لدرخ  زاگ  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  .تشاد  دـنهاوخ  زاین  ینابیتشپ  تامدـخ و  يدایز  رادـقم  هب 

هک ناریا  هدایپ ي  ياهورین  اب  هلباقم  رد  لدرخ  زاگ  قارع  رظن  زا  نیاربانب ، .دوش  يا  هتفه  شـش  ات  راهچ  ياـه  لواـت  زورب  اـی  يروک 
يرترب دنتشاد ، يدودحم  اتبسن  ههبج ي  تشپ  یکشزپ  تاناکما  دندنام و  یم  اتسیا  تلاح  رد  هدولآ  قطانم  رد  ینالوط  تدم  بلغا 

 . .درک (5) یم  قارع  بیصن  ار  يدایز 

هب دیلوت  تیفرظ  نیا  لاسرخاوا 1365  رد  هک  درک  یم  دیلوت  هام  کی  رد  ار  اهزاگ  عاونا  زا  نت  هد  دودح  لاس 1364  رخاوا  ات  قارع 
زا نت  شش  لدرخ (6) و  زاگ  نت  داـتفه  زا  شیب  تسناوت  یم  قارع  لاس 1367  نایاپ  رد  تفای و  شیازفا  هام  رد  نت  هاـجنپ  زا  شیب 

 . .دنک (7) دیلوت  نیراس  نوبات و  ياهزاگ  زا  کی  ره 

157 ص :

ص 8. ، 1380  / 8  / 1 ون ، تایح  همانزور  . 724 - 1
ص 567 و 568. ذخآم 159 ، . 725 - 2

ص 163. ذخأم 50 ، . 726 - 3

ص 16. ذخأم 216 ، . 727 - 4
ص 568. ذخأم 159 ، . 728 - 5

دهد یم  رارق  هلمح  دروم  ار  ندب  تسوپ  لدرخ  زاگ  دیوگ : یم  لدرخ  زاگ  هرابرد ي  ایناتیرب  زا  نوسری  یپ  ناهارگ  رتکد  . 729 - 6
ناوختـسا زغم  ات  دـعب  دـهد و  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  وا  ندز  مد  هاگتـسد  دـنک  سفنت  یـسک  رگا  دـنک و  یم  داجیا  یگرزب  لوات  و 

(. ص 274 گرم ، يرگادوس   ) .دوش یم  رجنم  گرم  هب  دنک و  یم  ذوفن 
ص 570. ذخأم 159 ، . 730 - 7
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اهروشک ریاس  ییاپورا و  ییاکیرما و  ياه  تکرش  زا  يرایـسب  تیامح  تکراشم و  اب  ییایمیـش  ياهزاگ  دیلوت  رد  قارع  يدنمناوت 
هب قارع  هک  یـشرازگ  دش و  ماجنا  هک  یتاقیقحت  اب  قارع ، اکیرما و  نایم  شنت  شیازفا  تیوک و  هب  قارع  زواجت  زا  سپ  .دش  داجیا 

اب 27 ناملآ  هک  درک  یم  تفایرد  یماظن  تازیهجت  سیلگنا  اکیرما و  ناملآ ، زا  قارع  شرازگ  کی  ربانب  درک  لاسرا  لـلم  ناـمزاس 
تکرش اب 11  سیلگنا  تکرـش و  اب 24  اکیرما  تشاد و  قارع  یماـظن  هماـنرب ي  رد  ار  مهـس  نیرتشیب  یتلود  یـصوصخ و  تکرش 

هئارا ار  يرگید  رامآ  قارع  زا  یلاـسرا  شرازگ  ناسانـشراک و  لوق  زا  سبقلا  یکینورتکلا  هماـنزور ي  .دنتشاد (1)  تکراشم  لاعف 
نیمأت سأر  رد  دـندرک و  زهجم  يا  هتـسه  ییایمیـش و  ياه  حالـس  هب  ار  قارع  یناملآ ، تکرـش  شرازگ 92  نیارباـنب  تسا : هدرک 
تکرش  15 یکیژلب ، تکرش   11 یشیرتا ، تکرش   18 يوسنارف ، تکرش   21 یسیلگنا ، تکرش   23 ییاکیرما ، تکرش  ناگدننک 22 

ینیچ و تکرش  يا و 3  هرک  تکرـش   5 يدنه ، تکرش   4 ینپاژ ، تکرش   3 ییایناپسا ، تکرش   7 یسیئوس ، تکرش   13 ییایلاتیا ،
ياه حالس  ناگدنشورف  تسیل  رد  ینیارکوا  یـسور و  تکرـش  یندرا و 40  يرـصم ، یلیزرب ، ینیتناژرآ ، ياه  تکرـش  زا  يدادعت 

 . .دنراد (2) رارق  قارع  هب  يا  هتسه  ییایمیش و 

شرازگ هب  هراشا  اب  اکیرما  ویدار  دـندرک ، کـمک  ییایمیـش  حالـس  تخاـس  رد  ار  قارع  هک  ییاـهروشک  اـه و  تکرـش  هراـبرد ي 
رد لاتنیزو  زکرم  سیئر  دـنک و  یم  هراشا  ناهج  روشک  رد 21  تکرش  مقر 200  هب  سیراپ  رد  هنایمرواخ  یعافد  ياهربخ  ناـمزاس 

شرازگ .دنتسه  یناملآ  تکرش  هک 86  دوش  یم  هدرب  مان  تکرـش  زا 207  شرازگ  رد  دـیوگ : یم  شرازگ  نیا  هرابرد ي  سیراـپ 
هدافتـسا یماظن  دصاقم  يارب  اه  نآ  ياه  هدروارف  تازیهجت و  زا  مادـص  تلود  هک  ییاکیرما ، تکرـش  زا 18  نینچمه  ثحب  دروـم 

 . .درب (3) یم  مان  تسا ، هدرک 

گنج رد  يریگراک  هب 

ببـس گنج  ندش  ینالوط  تسکـش و  زا  ینارگن  اب  هارمه  ییایمیـش  رازفا  گنج  لماوع  دـیلوت  هیهت و  رد  قارع  يدـنمناوت  شیازفا 
تایلمع زا  سپ  قارع  ات  دش 

158 ص :

.1381  / 10  / 7 باتزاب ، يربخ  تیاس  . 731 - 1
ص 7. هرامش 1635 ، ، 1381  / 9  / 24 قارع ،» ياهربخ   » هیرشن رصن ، هاگرارق  یهدنامرف  . 732 - 2

.1369  / 7  / 11 اکیرما ، ویدار  ص 115 ، ذخأم 84 ، . 733 - 3
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ییایمیـش ياه  حالـس  زا  هدافتـسا ي  هب  دوخ  ياه  همانرب  زا  یکی  رد  ریهامجلا » توص   » ویدار قیرط  زا  راـب  نیتسخن  يارب  رجفلاو 1 
ام .مینک  یم  دوبان  دـنوش ، کیدزن  ام  ياهزرم  هب  دـنهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هک  ار  یناسک  ام  دـش  هتفگ  هماـنرب  نیا  رد  .دـنک  دـیدهت 

هدافتـسا دـنراد  ار  ام  سدـقم  كاخ  هب  زواجت  دـصق  هک  یتارـشح  هنوگ  ره  هیلع  نآ  زا  میراد و  رایتخا  رد  ار  ناـنآ  يدوباـن  يوراد 
 . .درک (1) میهاوخ 

تایلمع رد  ییایمیـش  ياه  حالـس  زا  هناخپوت و  امیپاوه و  زا  يرتدـیدج  لکـش  هب  قارع  هتـشذگ ، اـب  هسیاـقم  رد  راـب  نیتسخن  يارب 
بمب وخوس 22 ، يامیپاوه  اب  هک  درک  حیرـصت  دوخ  تافارتعا  رد  ریـسا  ینابلخ  .درک  هدافتـسا  نارمع  جاـح  هقطنم ي  رد  رجفلاو 2 

 . .تسا (2) هتخیر  ورف  نارمع  جاح  هقطنم ي  رد  لمح و  ار  ییایمیش  ياه 

امیپاوه و زا  هدافتسا  اب  ییایمیش  لماوع  زا  هتشذگ  اب  یتوافتم  الماک  وحن  هب  قارع  لاس 1362 )  ) نونجم ریازج  رد  ربیخ  تایلمع  رد 
 . .دندش (4) حورجم  ناریا  ياهورین  زا  رفن  تایلمع 2700  نیا  رد  .درک (3)  هدافتسا  هدرتسگ  روط  هب  دروم  هدراهچ  رد  هناخپوت 

نیا رد  قارع  .درک (5)  هدافتسا  زین  نوخ  لماع  رونایـس و  زا  از  لوات  باصعا و  زاگ  رب  هوالع  لاس 1363  رد  ردب  تایلمع  رد  قارع 
زا سپ  قارع ، موس  هاپـس  هدـنامرف  يرخف ، ماشه  .درک  هلمح  اه  هلکـسا  اه و  سناژروا  اه ، هاگرارق  اـه ، هبقع  اـه ، هداـج  هب  تاـیلمع 

دادغب ویدار  دراد (6)  یم  هگن  ظوفحم  دوخ  يارب  ار  ییایمیش  حالس  زا  هدافتـسا  قح  شروشک  تفگ  يا  هبحاصم  یط  ردب  تایلمع 
دوخ زا  يا  هدننازوس  كانرطخ و  هحلسا ي  ره  اب  دوب  دهاوخ  زاجم  قارع  گنج ، همادا ي  رب  ناریا  رارـصا  ربارب  رد  : » درک مالعا  زین 

 . (7) .دنک » عافد 

تروص هب  قارع  داد  یم  ناشن  ياه 1362 و 1363  لاس  رد  ردب  ربیخ و  تایلمع  رد  ییایمیش  ياه  حالس  زا  قارع  هدافتسا  هوحن ي 
اب ار  باترپ  يریگ و  فده  لیاسو  اجیردت  تسا و  هدروآرد  هبخن  ییورین  بلاق  رد  ار  دوخ  ییایمیـش  گنج  ياه  هورگ  يا  هدنیازف 

، هلحرم نیا  رد  قارع  .دش  راکـشآ  هچبلح  رد  هژیو  هب  دعب  ياه  لاس  رد  نآ  راثآ  هک  دیـشخب  دوبهب  داب » تهج  ياهوگلا   » ینیب شیپ 
رب هوالع 

159 ص :

.1362  / 2  / 3 ریهامجلا ، توص  ص 208 و 209 ، ذخأم 74 ، . 734 - 1
هلاقم ات 364 ، ص 358  مود ، دـلج  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یـسانشزاب  عاـفد ، زواـجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  هناـخریبد  . 735 - 2

.عافد یلاع  ياروش  گنج -  تاغیلبت  داتس  یلیمحت ، گنج  رد  ییایمیش  ياه  حالس  زا  قارع  میژر  هدافتسا  هب  یهاگن 
.نامه . 736 - 3

ص 16 و 17. ذخأم 216 ، . 737 - 4
ذخأم 234. . 738 - 5

ص 17 و 54. ذخأم 216 ، . 739 - 6
.1364  / 1  / 24 دادغب ، ویدار  یسراف  شخب  ص 257 و 258 ، ذخأم 74 ، . 740 - 7
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دیلوت شیازفا  اب  قارع  نینچمه  .تشاد  ناریا  تافلت  شیازفا  رب  يا  هدـمع  ریثأت  هک  درک  هدافتـسا  باـصعا  ياـهزاگ  زا  لدرخ  زاـگ 
 . .درک (1) هدافتسا  اهزاگ  نیا  زا  يا  هدرتسگ  وحن  هب  لاس 1365  رد  واف  تایلمع  رد  نوبات ، نیراس و  ياهزاگ 

رد اهنت  دندرک و  رایتخا  توکس  ییایمیش  ياه  حالـس  زا  قارع  هدرتسگ ي  هدافتـسا ي  رد  گرزب  ياه  تردق  یللملا و  نیب  عماجم 
.درک (2) یهجوت  یب  نآ  هب  قارع  یلو  داد  ناشن  دوخ  زا  تینما  ياروش  ار  شنکاو  نیلوا  نیدرورف 1363 )  10  ) سرام 1984 م  30

.

زاگ زا  گنج  رد  قارع  درک  مالعا  اکیرما  هجراخ ي  ترازو  يوگنخـس  دش -  زاغآ  دنفسا 1362  موس  هک  ربیخ -  تایلمع  زا  سپ 
ار ییایمیش  حالـس  يریگراک  هب  دنفـسا 1362 )  ) سراـم 1984 م رد  اـه  ییاـکیرما  زین  نآ  یپ  رد  .تسا (3)  هدرک  هدافتـسا  یمس 

گنج رد  قارع  تسکش  زا  ینارگن  لیلد  هب  اکیرما  هک  تفرگ  تروص  یلاح  رد  قارع  ربارب  رد  اکیرما  شنکاو  دندرک (4)  موکحم 
یماظن یـسایس -  هرادا ي  زا  ووه ، ناتاناج  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  قارع  اب  طابترا  يرارقرب  لابند  هب  هنایمرواخ  رد  اـکیرما  تسکـش  و 

ییایمیـش حالـس  زا  هرمزور  تروص  هب  قارع  : » تشون زتلوش  حرج  هب  باـطخ  ربماون 1983 م  خروم 1  همان ي  رد  هجراـخ  ترازو 
خاک يارب  یلو  .مینک » هراشا  هلئسم  نیا  هب  دیاب  ییایمیش  ياه  حالس  صوصخ  رد  نامتـسایس  رابتعا  ظفح  يارب  دنک و  یم  هدافتـسا 
نامه ربماون  خروم 26  هرامـش ي 114  يروهمج  تسایر  نامرف  رد  اذـل  دوب ، اهنیا  زا  شیب  ناریا  اب  هلباقم  رد  مادـص  تیمها  دـیفس 
حالـس زا  هدافتـسا  رد  ار  قارع  اـکیرما  هکنآ  زا  سپ  هجیتن ، رد  .دـشن (5)  هلئـسم  نیا  هب  يا  هراشا  دیـسر  ناگیر  ءاضما  هب  هک  لاس 

نیا هک  دهدب  حیـضوت  مدص  هب  دوب  لیام  نیدرورف 1363  رد  قارع  هب  دوخ  مود  رفس  رد  دلفـسمار  هلـصافالب  درک  موکحم  ییایمیش 
نتگنشاو یلصا  هزیگنا ي  : » دیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  اهدعب  ژاتیمرآ  .درادن  یطابترا  روشک  ود  تابـسانم  شرتسگ  هب  يریگ  عضوم 

ناشن یهجوت  روخ  رد  شنکاو  اکیرما  تلود  دـش  ببـس  قارع  اـب  گـنج  رد  ناریا  يزوریپ  زا  ینارگن  قارع و  اـب  هطبار  يرارقرب  هب 
رد يا  هنامرحم  دنس  زا  لقن  هب  طسوالا  قرشلا  همانزور   (6) .دهدن »

160 ص :

ص 392. ذخأم 159 ، . 741 - 1
ص 75. ذخأم 216 ، . 742 - 2

ص 55 و 56. ذخأم 216 ، . 743 - 3
ص 574 و 575. ذخأم 159 ، . 744 - 4

.ویلوف لیا  ص 6 ، ، 1381  / 12  / 26 باختنا ، همانزور  . 745 - 5
ص 133. ذخأم 84 ، . 746 - 6
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تسا و دوهشم  حضاو و  الماک  ییایمیـش  ياه  حالـس  زا  قارع  هدافتـسا  رد  اه  ییاکیرما  یناهنپ  تیاضر  : » دسیون یم  دوخ  شرازگ 
 . (1) .تسا » هدش  قیوشت  کیرحت و  حالس  نیا  زا  هدافتسا  هب  مادص  نینچمه  .تسا  هدش  رکذ  اکیرما  عفانم  اب  وسمه  نآ 

دادن ناشن  یشنکاو  چیه  ییایمیش ، ياه  حالـس  دربراک  رد  قارع  ندرک  موکحم  يارب  ناریا  تساوخرد  دوجو  اب  زین  سیلگنا  تلود 
ود ره  هب  ییایمیش  ياه  حالـس  يریگراک  هب  زا  ار  دوخ  راجزنا  ام  : » تفگ سیلگنا  سلجم  هدنیامن ي  کی  درک و  در  ار  ماهتا  نیا  و 

داوم تارداص  تاررقم  سیلگنا  تلود  : » درک مالعا  زین  سیلگنا  هجراخ  ترازو  ماـقم  کـی   (2) میا »! هدرک  مالعا  مصاـختم  فرط 
 . (3) .درک » رت  تخس  ار  قارع  ناریا و  هب  ییایمیش 

گنج و دنور  رب  درک  یماظن  تالداعم  دراو  ار  دیدج  يرصنع  هکنیا  رب  هوالع  یجیردت  تروص  هب  ییایمیش  ياه  حالس  زا  هدافتسا 
زا قارع  ییایمیـش  تالمح  دادعت  حالـس ، علخ  سنارفنک  هب  یمالـسا  يروهمج  شرازگ  ربانب  .تشاد  یمهم  ریثأت  اه  تایلمع  جیاتن 

دوجوم شرازگ  ربانب  نینچمه  .تسا (4)  هدـش  رکذ  رفن  رازه  ناـینابرق 44  هک  دوب  دروم  اعمج 242  دنفسا 1366  ات  هام 1359  يد 
 . .تفرگ (6) راک  هب  ناریا  هیلع  گنج  رد  ییایمیش (5)  بمب  رازه  شش  قارع 

گنج رب  ناریا  مدرم  نایماظن و  هیحور ي  فیعـضت  تاعیاض و  تافلت ، رظن  زا  يا  هدمع  ریثأت  ییایمیـش  حالـس  دربراک  عومجم ، رد 
یماـظن ياـهورین  یتقو  : » دـسیون یم  گـنج  رد  ییایمیـش  ياـه  حالـس  زا  هدافتـسا  ياـه  سرد  هراـبرد ي  نمزدرک  .تشاذگ (7) 
تالمح زا  هک  یمدرم  .دننک  رارف  هدیشک و  تسد  تمواقم  زا  دودحم  تافلت  لمحت  اب  تسا  نکمم  دنتـسه  عافد  یب  دننک  ساسحا 

 . (8) .دنرادرب » تسد  گنج  زا  تیامح  زا  یتحار  هب  تسا  نکمم  دنساره ، رد  ییایمیش 

161 ص :

ص 304. ذخأم 65 ، . 747 - 1
رد ناتـسلگنا  ناریا و  طباور  يدابآ ، دیعـس  اضر  دمحم  رتکد  ص 105 ، ناتسمز 1378 ، هرامش 2 ، یلم ، تینما  همانلـصف  . 748 - 2

.این یمیرک  اسیرپ  همجرت  هلاس ، گنج 8  لوط 
ص 48 و 49. ذخأم 216 ، . 749 - 3

ص 144. ذخأم 50 ، . 750 - 4
، دنس کی  رد  جردنم  ییایمیش  بمب  رازه  شش  هرابرد ي  یتاحیلـست ، ناسرزاب  سیئر  سکیلب ، سناه  هب  خساپ  رد  دادغب  . 751 - 5

(. ص 10 ، 1381  / 10  / 5 باتفآ ، همانزور   ) .تسا هدرب  راک  هب  ناریا  هیلع  گنج  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  ار  یکرادم 
ص 10. ، 1381  / 10  / 5 باتفآ ، همانزور  . 752 - 6

ص 263. ذخأم 159 ، . 753 - 7

ص 577. ذخأم 159 ، . 754 - 8
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ناریا يژتارتسا 

هراشا

مغر یلع  .دـمآ  دوجو  هب  يدـیدج  ییاهدـیدرت  شـسرپ و  یماـظن  یـسایس و  يژتارتـسا  حطـس  رد  ربـیخ  تاـیلمع  زا  سپ  ناریا  رد 
تردـق ناریا  دیـسر  یم  رظن  هب  نانبل ، رد  یماظن  یـسایس -  تسکـش  قارع و  یعافد  طوطخ  رد  فاکـش  لامتحا  زا  اکیرما  ینارگن 

ياهراشف شیازفا  هب  هجوت  اب  ناریا  يارب  گنج  همادا ي  لاح ، نیع  رد  درادـن و  قارع  رب  يزوریپ  هب  یباـیتسد  يارب  ار  مزـال  یماـظن 
.دوب زیمآ  هرطاخم  یللملا  نیب  يداصتقا و  یسایس - 

لیکـشت اب  زین  قارع  مزر  نامزاس  .داد  شیازفا  رایـسب  ار  قارع  یماظن  ناوت  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  قارع  زا  هبناج  همه  ياه  تیامح 
شرازگ ربانب  .دـشاب  هتفای  رییغت  قارع  دوس  هب  یماظن  لداـعت  دیـسر  یم  رظن  هب  لـیلد ، نیمه  هب  .تفاـی  شرتسگ  دـیدج  ياـه  ناـگی 

یم نخـس  گنج  هرابرد ي  يرتشیب  سفن  هب  دامتعا  اب  یلبق  لاس  هب  تبـسن  یقارع  تاماقم  اکیرما ، يانـس  یجراخ  طباور  هتیمک ي 
 . دنا (1) هدومن  تمواقم  ناریا  ررکم  تالمح  ربارب  رد  یبوخب  دنیوگ و 

(2) دوب ، دهاوخ  ریذپ  بیـسآ  قارع  دنک  هلمح  ههبج  زا  هطقن  نیدـنچ  رد  نامزمه  دـناوتب  ناریا  رگا  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  یلاح  رد 
ینامز هلـصاف  شیازفا  هب  هجوت  اب  زین  اه  یقارع  تشادـن و  بساـنت  زاـین  دروم  ياـه  ترورـض  فادـها و  اـب  ناریا  یماـظن  ناوت  یلو 

شیازفا هام  هدزای  هب  رجفلاو 1  زا  سپ  دـیماجنا و  یم  لوط  هب  هام  هس  ات  رثکادـح  هتـشذگ  رد  هک  ناریا  گرزب  ياه  تایلمع  يارجا 
تالمح ربارب  رد  عافد  رد  هچرگ  زین  اه  یقارع   » الباقتم .تسا  هدش  هتـساک  ناریا  یمجاهت  تردـق  زا  هک  دـنتفرگ  هجیتن  نینچ  تفای ،

 . (3) .دوب » هلمح  دض  رد  اه  نآ  یناوتان  قارع  هدمع ي  ياه  فعض  زا  یلو  دندوب  قفوم  اتبسن  ناریا 

رد ار  رواب  نیا  هیلوا  ياه  يزوریپ  : » دریگ یم  هجیتن  ناریا  قارع و  يربهر  رب  ردـب  ربیخ و  تایلمع  ریثأت  لیلحت  هیزجت و  رد  نمزدرک 
هب تسد  بسانم  هطقن  رد  هک  یتروص  رد  دنیآ ، قئاف  قارع  يژولونکت  یتاحیلـست و  يرترب  رب  دنناوت  یم  هک  دروآ  دوجو  هب  نایناریا 

گنج رد  هک  تشاد  رواـب  ناریا  .دـنیامن  دراو  راـشف  فدـه  دروم  هطقن  هب  دـنریگ و  هرهب  یبوخ  هب  یبـالقنا  روـش  زا  دـننزب و  هلمح 
یشیاسرف و

162 ص :

ص 22. ذخأم 27 ، . 755 - 1
جیلخ نارحب  نمزدرک ، ینوـتنآ  ص 19 ، يد 1363 ، ناهج ،» تاعوبطم  هدـیزگ  ، » هاپـس لـک  یهدـنامرف  یمومع  طـباور  . 756 - 2

ناتسبات 1984. اکیرما ، پاچ  یماظن  لیلحت  کیژتارتسا ، عفانم  سراف و 
.نامه . 757 - 3
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دوب هدیسر  هجیتن  نیا  هب  دوخ  مهس  هب  زین  قارع  .تسا  هدوب  قفوم  دشابن ، گنج  همادا  هب  رداق  رگید  هک  یتیعقوم  رد  قارع  نداد  رارق 
يدنفادپ عضاوم  تالمح و  دض  يژولونکت ، رب  دـناوت  یم  نانچمه  روشک  هدوب و  تسرد  شا  یلـصا  ياه  کیتکات  يژتارتسا و  هک 

رظن زا   (1) .دـیزرو » یم  رارـصا  يژوـلونکت  هب  ءاـکتا  شیازفا  رب  زیچ  ره  زا  شیب  قارع  لـیلد ، نیمه  هـب  .دـشاب  یکتم  دوـخ  تباـث 
 . .درادن (2) نیفرط  زا  کی  چیه  يزوریپ  يارب  یسناش  هنوگ  چیه  یلعف  تیعضو  نمزدرک 

رد يریگ ، میمصت  ترورض  یماظن و  یسایس -  تیعضو  لیلحت  هیزجت و  هرابرد ي  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  ربیخ  تایلمع  زا  سپ 
یمن نامدـمآرد  تاناکما و  عضو  نالا  ام  : » دـیوگ یم  ناشیا  .تسا  مهم  هک  دـهد  یم  یتاحیـضوت  هاپـس  شترا و  ناهدـنامرف  عمج 

تاناکما یماظن و  رظن  زا  .میداد  رارق  زمرق  طخ  ریز  تسا  یتدـم  .مینک  یم  مهارف  ار  ییالاک  اـی  زیهجت  ار  ناـمدوخ  یتخـسب  دـشک ،
فرظ مینک و  یم  تکرح  یفیعض  عضوم  زا  ام  نالا  .دنرخ  یمن  ار  ام  تفن  دنروآ و  یم  يداصتقا  راشف  نالا  میراد ، لکشم  هطوبرم 

لوط رد  اهنیا  .تسین  میهاوخ  یم  هک  یحطس  نآ  رد  تفن  شورف  ناکما  هدمآ ، نییاپ  يدایز  رادقم  ام  دیرخ  تردق  هتـشذگ  هام  ود 
یتشک ندز  زا  دعب  .دناد  یم  ار  ام  يزرا  ناکما  هدرک و  هبـساحم  نمـشد  : » درک هفاضا  ناشیا   (3) .تسا » لکـشم  روشک  يارب  نامز 

رالد  2 هک 5 /  تسا  رالد  هکشب 24  ره  تمیق  هدیسر ، نویلیم  ریز 2  هب  تفن  رودص  هکـشب  نویلیم   2  / 5 هدمآ ، نییاپ  ام  دمآرد  اه 
(4) .دش » دهاوخ  رتشیب  ام  رب  زور  هب  زور  نمشد  راشف  تسا و  هتشاد  يدایز  تراسخ  هدش و  هدز  كراخ  هلکـسا  .تسا  هدش  رتنازرا 

.

تایلمع ریثأت  هرابرد ي  گنج ، هرادا ي  يارب  روشک  ناوت  شهاک  نایب  يداصتقا و  عاـضوا  لـیلحت  هیزجت و  زا  سپ  یمـشاه  ياـقآ 
.دوش یم  رتدـب  مک  مک  عضو  دوش ، یم  ادـیپ  هک  دوکر  اما  دوش ، یم  رتهب  نامطیارـش  مینز  یم  هبرـض  کی  اـت  : » دـیوگ یم  یماـظن 

یم نامتـسد  زا  نامگنج  تاراختفا  تقو  نآ  دـناسرب  ار  شدوخ  دـناوتن  روشک  مینزب ، وناز  هک  میـسرب  ییاـج  هب  يزور  تسا  نکمم 
يا هسامح  دور و 

163 ص :

ص 234. ذخأم 159 ، . 758 - 1
ناتسبات 1984. اکیرما ، پاچ  زرفا  نکیرما  ص 13 ، ذخأم 252 ، . 759 - 2

هاگرارق هسلج  راون  ردـب ،» تایلمع  زا  سپ  هاپـس  گنج و  یـساسا  لئاسم   » شرازگ گـنج ، تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  . 760 - 3
ص 8. ، 1364  / 2 / 26 ص ،)  ) ءایبنالا متاخ 

ص 97. ذخأم 134 ، . 761 - 4
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 . (1) .دنام » یم  لوغ  دننامه  زین  نمشد  تشاد و  میهاوخن  میدرک ، قلخ  ایند  رد  هک 

اذل دریذپ و  یمن  ار  ام  قلطم  يزوریپ  ایند  نوچ  تسا ؛ مهم  رایسب  يریگ  میمصت  يارب  نامز  یمشاه  ياقآ  رظن  زا  یتیعضو  نینچ  رد 
ناهدـنامرف عمج  رد  تفرگ  تروص  تایلمع  يارجا  هرابرد ي  هک  ییاه  ثحب  هب  هجوت  اب  ناشیا  .دروآ (2)  یم  راشف  ام  رب  رورم  هب 

یـسک رگا  .دنـسوب  یم  ار  ام  تسد  همه  مینک و  مامت  ار  گنج  میراد  هک  یماظن  رابتعا  اب  .دراد  دوجو  لح  هار  دـنچ  : » تفگ گنج 
ادیپ یلماک  انعم  مامت  هب  حرط  کی  دیاب  دیگنجب ، دیهاوخب  رگا  .تفرگ  میمـصت  دـیاب  الاح  میگنجب ، دوش  یمن  هک  تسا  نیا  شرظن 

هب یمـشاه  ياـقآ  سپـس  هن »؟ اـی  مینکب  هیهت  يزاـس  تشونرـس  لـماک  حرط  نینچ  میناوـت  یم  .میوـشب  زوریپ  حرط  نآ  رد  هک  مینک 
یم رتمولیک  هک 50  هدوب  نیا  امـش  زا  مروصت  نم  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  تشاد  هاپـس  شترا و  یماـظن  ناوت  زا  هک  يروصت 

 . (3) .دیتفرن » ولج  رتشیب  رتمولیک  هیئالط 13  رد  نکل  دیورب  ولج  دیناوت 

رصانع هب  هاپس ، ناهدنامرف  یقالخا  تعاجش  زا  رکشت  نمض  درک  يدنب  عمج  ار  هاپس  شترا و  تایرظن  هکنیا  زا  سپ  یمـشاه  ياقآ 
میا هدرک  عمج  اـجنیا  رد  هک  ورین  همه  نیا  زا  رگا  : » درک دـیکأت   (4) دش ، باختنا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  هک  ناریا ، يژتارتسا  یلـصا 

.دسر یم  هجیتن  هب  اجنیا  گنج  هلاس  راهچ  تامحز  تیوک ) زرم  کیدزن  ات  دنورا  رانک  زا   ) میشکب نمشد  لباقم  یطخ  کی  میناوتب 
ام .دش  دهاوخ  ضوع  گنج  ییایفارغج  لکش  میرادن ؛ زاین  یمهم  گنج  هب  نآ  زا  دعب  میوشب  نمشد  عضوم  نتفاکـش  هب  قفوم  رگا 
هب گنج  نتفرگ  نایاپ  يارب  ار  شتاناکما  هک  دریگ  یم  رارق  راشف  تحت  ناتـسبرع  .میرادـن  يراـک  چـیه  يارب  يا  هلجع  چـیه  رگید 

گنج رگید  دینک  عطق  ار  طخ  دیناوتب  رگا  .دریگب  تمدخ 

164 ص :

ص 97. ذخأم 134 ، . 762 - 1
ياقآ رذآ 1363 ، نارادساپ ، هاپـس  یـسایس  رتفد  نایدورد ، دمحم  هدشن ،» ماجنا  رجفلاو 8  شرازگ  ، » گنج خیرات  هیرـشن  . 763 - 2

.1363  / 4  / 30 یناجنسفر ، یمشاه 
ص 98 و 99. ذخأم 134 ، . 764 - 3

حتف زا  دـعب  ام  : » دـیوگ یم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ناریا  يژتارتسا  هرابرد ي  متاـخ  هاـگرارق  هسلج ي  رد  یمـشاه  ياـقآ  . 765 - 4
هتشاد تیمها  نمـشد  يارب  گنج ، همادا  تروص  رد  هک  میریگب  نمـشد  زا  ار  ییاج  کی  هک  میدرک  باختنا  ار  یتسایـس  رهـشمرخ 
هرامـش راون  « ) .میریگب نمـشد  زا  یتازایتما  میناوت  یم  ام  دوشب  مه  فقوتم  گنج  رگا  تروص  نیا  رد  .دـنک  لمحت  دـناوتن  دـشاب و 

(. ص 30 نایاپ ، ات  زاغآ  زا  یقرواپ  ، 1364  / 10  / 14 ، 364
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راک دیسر و  دهاوخ  نایاپ  هب  یماظن  رظن  زا  گنج  يزوریپ ، بسک  تروص  رد  هک  دوب  رظن  نیا  رب  یمـشاه  ياقآ   (1) .دوب » دهاوخن 
.تسا ندش  مهارف  لاح  رد  شتامدقم  دیـسر و  میهاوخ  يزوریپ  هب  ام  : » دیوگ یم  هکنانچ  .دـش  دـهاوخ  لابند  یـسایس  ههبج ي  رد 

 . (2) .تسا » دودحم  یماظن  .تسا  یماظن  یسایس -  ام  يدعب  ياه  مدق 

ياه هنیزگ  باختنا  گنج و  يژتارتسا  رد  رییغت  ترورض  يداصتقا  یماظن (3) و  یسایس -  عاضوا  زا  یمشاه  ياقآ  لیلحت  هیزجت و 
هب هجوت  اب  دوب ، هدش  باختنا  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  هک  ییژتارتسا  فادها و  يریگیپ  ناکما  رگید ، ترابع  هب  درک  یم  نایب  ار  دیدج 
هب ناـنچمه  یمـشاه  ياـقآ  دیـسر  یم  رظن  هـب  یلو  .دوـبن  نـکمم  قارع ، ناریا و  يداـصتقا  یماـظن و  یـسایس -  تیعـضو  رد  رییغت 

تسا و یسایس  اتیهام  هک  تسا  گنج  يژتارتسا  یـساسا ، لکـشم  هک  تشاد  دوجو  رکفت  نیا  الباقتم  .دراد  دیکأت  نیـشیپ  يژتارتسا 
یماـظن تاـیلمع  يارجا  رد  یگرمزور  هجیتن ي  دریگ و  یمن  تروص  مزـال  یناـبیتشپ  تدـمزارد  گـنج  هدرتـسگ و  تاـیلمع  يارب 

.تسا هدش  یپرد  یپ  ياه  یماکان  ناوت و  شیاسرف  بجوم 

یسایس و هصرع ي  رد  هجیتن ، رد  .تسین  نکمم  ینونک  تیعضو  اب  گنج  همادا ي  هک  تشاد  دوجو  رظن  قافتا  نیا  تروص ، ره  رد 
تـسایس هزوح ي  رد  .دش  راکـشآ  لاـس 1365 ، رد  هژیو  هب  اجیردـت ، نآ  ياهدـمایپ  راـثآ و  هک  تـفرگ  تروـص  یتارییغت  یماـظن 

طباور يریگ  لکـش  نآ  ياهدمایپ  زا  یکی  هک  دش  روهـشم  زاب » ياهرد  تسایـس   » هب هک  دـمآ  دوجو  هب  يدـیدج  تارییغت  یجراخ 
.دوب اکیرماو  ناریا  تارکاذم  یناهنپ و 

165 ص :

ات 116. ص 113  ذخأم 259 ، . 766 - 1

ات 116. ص 113  ذخأم 259 ، . 767 - 2
تسا هدوب  ربیخ  تایلمع  هجیتن  هیاپ ي  رب  هاپس  شترا و  دوجوم  یماظن  ناوت  زا  یمشاه  ياقآ  دیدج  يدنب  عمج  یبایزرا و  . 768 - 3

هدـنامرف ناونع  هب  ار  ناشیا  یگزات  هب  ماما  هک  واف ، هقطنم ي  رد  دـیدج  تایلمع  هراـبرد ي  يریگ  میمـصت  يارب  یـسررب  ثحب و  و 
.تشاد يا  هدننک  نییعت  شقن  ناشیا  تامیمصت  كاردا و  رد  دوب و  مهم  دوب ، هدرک  بوصنم  گنج  یلاع 
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زاب ياهرد  یجراخ  تسایس 

یمالـسا يروهمج  یجراخ  تسایـس  هزوح ي  رد  ار  یثحابم  هجراـخ  ترازو  یللملا  نیب  یـسایس و  تاـعلاطم  رتفد  لاس 1363  رد 
دمحم هتشون ي  یجراخ  تسایس  رد  یتالوقم  باتک  رد  نآ  جیاتن  زا  یشخب  هک  درک  حرط  زاب » ياهرد  تسایس   » ناونع تحت  ناریا 

.دش رشتنم  ياه 1363 و 1364  لاس  رد  رانیمس  شرازگ  یناجیرال و  داوج 

هنماد شرتسگ  گنج و  ندش  ینالوط  .دوب  یفلتخم  لماوع  زا  رثأتم  هک  تفرگ  لکـش  يدـیدج  درکیور  ناریا  یجراخ  تسایـس  رد 
هزوح ي رد  ار  يدـیدج  ياه  هنیزگ  اجیردـت  گنج ، رد  يزوریپ  بسک  يارب  ناریا  یناوتان  الباقتم  ناریا و  هب  راـشف  شیازفا  اـب  نآ 

يا هنوگ  هب  ناریا  یماظن  ناوت  زا  دیدج  تشادرب  : » دیوگ یم  ییاضر  ياقآ  .داد  رارق  ناگدنریگ  میمـصت  يور  ارف  یجراخ  تسایس 
لآ هدیا  نیا  .میگنجب  میناوت  یمن  هک  مییوگب  ماما  هب  میورب  میرادن  گنج  ییاناوت  رگا  هک  دش  یم  هتساوخ  ام  زا  اضعب  یتح  هک  دوب 

ساـسحا هکنیا  زا  دوب ؟ هدـش  لـصاح  اـجک  زا  رکفت  نیا  .دـیگنج  دوش  یمن  اـعقاو  دـندرک  یم  ساـسحا  هک  دوب  یناـسک  يوزرآ  و 
 . (1) .دش » یم  گنج  رد  یناوتان 

ار نآ  یـصاخ  لیلد  رگم  دوش  یم  يداع  يروشک  ره  اب  طباور  : » دـش یم  دـیکأت  اهروشک  اب  طباور  يزاـس  يداـع  رب  نیارب ، هوـالع 
یساملپید همزال ي   » هک دش  یم  لالدتسا  نینچ  یللملا  نیب  عماجم  رد  ناریا  تیلاعف  ترورض  هرابرد ي  نینچمه   (2) .دنک » دودحم 

نییعت رد  ناـمراک  تقاـیل و  ردـق  هب  میـشاب  رگا  یلو  دوـش  یم  هدز  مـقر  اـم  تشونرـس  اـم  باـیغ  رد  میـشابن  اـم  رگا  تـسا  طاـبترا 
دیکأت عوضوم  نیمه  رب  یمالـسا  ياروش  سلجم  رد  ناریا  تقو  هجراخ ي  ریزو  هکنانچ   (3) .تشاد » میهاوخ  تلاخد  نامتشونرس 

 . .درک (4)

ياه تیامح  هسنارف و  یتاحیلـست  ياه  کمک  هک  دش  هتفرگ  هجیتن  نیا  دش و  لیلحت  هیزجت و  قارع  تردـق  تیهام  هلحرم ، نیا  رد 
ياه هصرع  رد  قارع  يارب  ار  يریظن  یب  تیعقوم  اکیرما  و  قباس )  ) يوروش اب  قارع  هدرتسگ ي  يراکمه  یبرع و  ياهروشک  یلاـم 

قارع و رب  يزوریپ  بسک  ياه  يراوشد  قارع و  دوس  هب  یماظن  نزاوت  رییغت  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  یللملا  نیب  یـسایس و  یماـظن - 
قطانم هب  هلمح  يارب  روشک  نیا  تیامح  رد  یللملا  نیب  قفاوت  عامجا و  نآ  زا  رت  مهم 

166 ص :

ص 22. ، 1365  / 5  / 3 هاپس ، تقو  هدنامرف  اب  نایوار  هبحاصم  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  . 769 - 1
.یناجیرال داوج  دمحم  ص 122 ، ذخأم 134 ، . 770 - 2

.يرصان سوریس  ص 122 ، ذخأم 134 ، . 771 - 3
.يرصان سوریس  ص 122 ، ذخأم 134 ، . 772 - 4
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تیعـضو رد  ار  ناریا  اعومجم  ییایمیـش ، ياه  حالـس  زا  هدافتـسا  ناریا و  يداصتقا  عبانم  اه و  تخاس  ریز  مادـهنا  ناریا ، یماظنریغ 
.دوبن نکمم  روشک  نیا  يژتارتسا  ققحت  هک  دوب  هداد  رارق  يراوشد  رایسب 

ناریا هب  لصیفلا  دوعـس  ات  دـش  بجوم  ناتـسبرع  اب  تابـسانم  دوبهب  دـمآ و  دوجو  هب  يدـیدج  طباور  هسنارف  اب  یبایزرا ، نیا  یپ  رد 
دـندرک و يراددوـخ  قارع  هب   12 سا -  کشوم  لیوحت  زا  هکناـنچ  .دـندرک  ذاـختا  ار  يدـیدج  عضاوم  زین  اـه  سور  دـنک و  رفس 
ار هدوت  بزح  هلئـسم ي  نینچمه  اه  سور  .دـندرک  مهارف  یبیل  قیرط  زا  ناریا  يارب  ار  داکـسا  کشوم  هب  یباـیتسد  ناـکما  ـالباقتم 

 . .دندرک (1) رکذ  ناریا  یلخاد  هلئسم ي 

ار ییایمیـش  ياه  حالـس  يریگراک  هب  داد و  شیازفا  ار  للم  نامزاس  كرحت  للم ، نامزاس  لک  ریبد  اب  يراـکمه  شرتسگ  نینچمه 
راب نیلوا  يارب  تفگ  داد و  ناشن  شنکاو  لـلم  ناـمزاس  مادـقا  نیا  هب  یمـشاه  ياـقآ  .درک  موکحم  نیدرورف 1364  رد  گـنج  رد 

 . .دوش (2) یم  هجوت  گنج  تیعقاو  هب  للم  نامزاس  رد  هک  تسا 

هنیمز هژیو  هب  دوب و  اپورا  اب  ناریا  دـیدج  تابـسانم  زاغآ  هطقن ي  هامریت 1363  رد  ناریا  هب  ناملآ ، تقو  هجراـخ  ریزو  رـشنگ ، رفس 
.داد لکش  نانبل  رد  اه  یبرغ  يریگ  ناگورگ  لضعم  لح  رد  ار  ناریا  لاعف  شقن  اکیرما و  ناریا و  نایم  یناهنپ  هرکاذم ي 

تالماعت حطس  هرکاذم و  ياهروحم  يا  هزادنا  ات  ناریا ، هب  رشنگ  رفـس  هجیتن ي  زا  نارهت  هعمج ي  زامن  رد  یمـشاه  ياقآ  شرازگ 
یکی تسا ، گنج  یکی  میراد  هلئـسم  دنچ  ام  : » تفگ رـشنگ  تاقالم  نیا  رد  .دـنک  یم  راکـشآ  ار  ناریا  دـیدج  شقن  روشک و  ود 

هرابرد ي .تسا  بوخ  هلئـسم  هس  ره  اقافتا  میتفگ  ام  : » تسا هتفگ  خـساپ  رد  یمـشاه  ياقآ  .ناـمدوخ » طـباور  یکی  رـشب و  قوقح 
دروم تاقالم  نیا  رد  زین  گنج  نایاپ  ياه  لح  هار   (3) .دش » زواجتم  قارع  هک  دش  هجیتن  نیمه  هک  میداد  یتاحیضوت  گنج  هلئسم 

اب ناملآ  هجراخ  ریزو  : » تفگ هراب  نیا  رد  یناملآ  ناراگنربخ  اـب  هبحاـصم ي  رد  یمـشاه  ياـقآ  تفرگ و  رارق  وگو  تفگ  ثحب و 
زین رـشنگ  .تسا » یلوحت  دوخ  دوش  مالعا  حیرـص  روط  هب  امـسر و  رظن  نیا  رگا  تسا و  زواجتم  قارع  میژر  هک  تفریذـپ  تحارص 

لئاسم كرد  يارب  : » تفگ

167 ص :

ص 121 و 122. نایاپ ، ات  زاغآ  کن  . 773 - 1
ص 123. نامه ، . 774 - 2

.1363  / 5 مود 5 /  هبطخ  ص 304 ، لاس 63 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 775 - 3
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ياقآ تارکاذم ، دنور  هب  هجوت  اب   (1) .میتسه » یمالسا  يروهمج  نالوئـسم  اب  یـسایس  تارکاذم  ناهاوخ  یبالقنا ، مدرم  بالقنا و 
مادص طیارش  هعومجم ي  .تسا  ناریا  یمالسا  بالقنا  لاس 1357  عضو  لثم  قارع  عضو  : » تفگ نارهت  هعمج ي  زامن  رد  یمشاه 

 . (2) .تسا » لاس 1357  لیاوا  لاس 1356 و  رخاوا  رد  يولهپ  اضر  دمحم  طیارش  لثم  زورما 

گنج ناریا و  هب  شرگن  هراـبرد ي  برغ  رد  يدـیدج  تارییغت  هک  دـمآ  دوجو  هب  روـصت  نیا  ناریا  يارب  تارکاذـم  نیا  ساـسا  رب 
زواجتم مادص  هک  ار  هتکن  نیا  نتفریذپ  یمـشاه  ياقآ  .تسا  نکمم  مادص  فذح  يارب  قفاوت  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  قارع  ناریا و 

لقاع هیاسمه ، ياهروشک  ایند و  هک  دیآ  یم  هلئسم  نیا  يوب  یتدم  کی  : » دیوگ یم  ناشیا  .دناد  یم  لیلحت  نیا  تحص  لیلد  تسا 
دوـش و دازآ  قارع  تلم  دوـش و  عـلخ  تموـکح  زا  دوـش و  هدیـشک  همکاـحم  زیم  ياـپ  هب  ثـعب  بزح  هـک  دـنریذپب  دنـشاب و  هدـش 

دادغب رد  ثعب  بزح  رگا  تسا و  رادیاپ  حلـص  ناریا  تسایـس  : » دوب دـقتعم  ناشیا   (3) .دـسرب » دوخ  قح  هب  مه  یمالـسا  يروهمج 
؛ دنامب دناوت  یمن  مه  زاب  تسا  رـصقم  هکنیا  هب  دنک  فارتعا  رگا  دنک و  عافد  دوخ  هتـشذگ  لاس  دنچ  تایانج  زا  دهاوخ  یم  دـشاب 

.مینک عطق  ار  جنشت  نیا  هشیر ي  دیاب  ام  .دیآ  دوجو  هب  رادیاپ  حلـص  هقطنم  رد  تسا  لاحم  ثعب ، بزح  مادص و  ندنام  اب  نیاربانب ،
رادیاپ حلـص  دوش و  هتـشادرب  راشف  نیا  هشیر ي  ات  دننک  يراکمه  ام  اب  دنـشاب و  هدامآ  دنریذپب و  ار  هلئـسم  نیا  هیاسمه  ياهروشک 

 . (4) .میسرب » دوخ  قح  هب  مه  ام  دبای و  ققحت 

یم يور  دراد  یساسا  یلوحت  دیـسر  یم  رظن  هب  يو ، فذح  يارب  مادص  نایماح  تقفاوم  هرابرد ي  ناریا  یبایزرا  تحـص  ضرف  اب 
گنج مامتا  یقوقح  یـسایس و  یناور -  هنیمز ي  دـش ، یم  لـصاح  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  قفاوت  لـیامت و  نیا  رگا  عقاو ، رد  .دـهد 

قارع و لخاد  رد  نآ  ياهدمایپ  روشک و  نیا  يزوریپ  لامتحا  ناریا ، یماظن  تردق  زا  مادص  نایماح  تشادرب  نکیل  دش ، یم  مهارف 
ینارگن يا  هزادنا  ات  ناریا  يورـشیپ  فقوت  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  .دـش  عنام  گنج  مامتا  هنیمز ي  يریگ  لکـش  زا  هقطنم  حطـس  رد 

.درک فرطرب  ار  هیلوا  ياه 

168 ص :
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رد نپاژ  نیچ و  یبیل ، هیروس ، روشک  راهچ  هب  رفـس  زا  لبق  یمـشاه  ياقآ  .دوب  مهم  اهرظن  راهظا  عضاوم و  زا  یخرب  لاـح ، نیع  رد 
ثعب بزح  زا  دـنداد و  حالـس  نآ  هب  دـندرک ، کـیرحت  گـنج  يارب  ار  قارع  هک  ییاـهروشک  هب  یلیلحت  یط  لاس 1364  ناتسبات 

دوش زوریپ  دـهاوخ  یم  یمالـسا  يروهمج  دـنوشب  نئمطم  هک  يزور  نآ  : » تفگ درک و  هراـشا  دـنکن  طوقـس  اـت  دـندرک  تیاـمح 
نایماح ناریا و  ياه  تسایـس  تیهام  دوجوم و  شلاچ  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ   (1) .دـنربب » راک  هب  زین  دـنراد  هچ  ره  تسا  نکمم 

اب تسا و  نیا  زا  يریگولج  نمـشد  فدـه  تسا و  هقطنم  رد  مالـسا  تیمکاح  مادـص و  ماظن  طاقـسا  ام  فدـه  : » دـیوگ یم  قارع 
 . (2) .دنک » دودحم  شدوخ  ياهزرم  رد  ار  یمالسا  يروهمج  دراد  دصق  یعافد  تلاح 

یجراخ تسایـس  زا  لصاح  تالماعت  دـنور  دـهد  یم  ناشن  هک  دـنک  یم  هراشا  یعوضوم  هب  ردـب  تاـیلمع  زا  سپ  یمـشاه  ياـقآ 
نآ : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  مادـص  طوقـس  هرابرد ي  ناریا  هدـعو ي  هب  مدرم  هب  باطخ  ناـشیا  .دـهد  یم  هجیتن  دراد  ناریا ،
لاح رد  هک  دوب (3)  یللملا  نیب  طیارـش  قارع و  یلخاد  طیارـش  شمهم ، تامدقم  زا  یکی  میداد  یم  هدعو  لاح  هب  ات  ام  هک  يراک 

يالاب هدر ي  رد  نالا  هک  تسه  ام  تسد  رد  یناوارف  تاـعالطا  : » دـیوگ یم  یلخاد  طیارـش  هراـبرد ي  ناـشیا  .تسا » ندـش  مهارف 
نیا رفن  دـنچ  مادـص و  رطاخ  هب  دـیاب  یک  ات  هک  تسا  حرطم  يدـج  روط  هب  هلئـسم  ثعب  بزح  يداصتقا و  يالاب  ياه  هدر  یماـظن ،

رد رتالاب  مه  نآ  زا  .تسا  يدج  رایسب  ییا  هلئسم  دادغب  رد  نالا  هلئسم  نیا  :» دنک یم  هفاضا  ناشیا  مینکب »؟ لمحت  ار  تالکشم  همه 
ای دیوش  یم  یـضار  مادـص  نتفر  اب  امـش  هک  دـنا  هدرک  حرطم  ام  اب  دـنا و  هدـمآ  تسه ، حرطم  هلئـسم  نیا  دادـغب  یماح  ياهروشک 

 . (4) دیهاوخ »؟ یم  يرگید  ياهزیچ 

تـشونرس رب  نآ  ریثأت  رفـس و  نیا  هجیتن ي  هرابرد ي  نپاژ  نیچ و  یبیل ، هیروس ، روشک  راهچ  هب  رفـس  مامتا  زا  سپ  یمـشاه  ياـقآ 
هراـبرد ي دوـب و  طـباور » هعـسوت ي   » فدـه یبـیل  هیروـس و  رد  : » تفگ دنتـشاد (6)  نیفرط  هـک  یفادـها  مالـسا (5) و  بالقنا و 

ریگلفاغ قارع  ثداوح  ربارب  رد  ات  میدرک  تروشم  مه  اب  روشک  نآ  مدرم  لئاسم  هدنیآ ي و  تموکح  بالقنا و  هدـنیآ  تشونرس و 
 . (7) .میوشن »
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نیا لح  يارب  یمشاه  ياقآ  (، T.W.A) يا.ویلبد.یت ییاکیرما  يامیپاوه  يریگ  ناگورگ  هثداح ي  هب  هجوت  اـب  هیروس  هب  رفـس  رد 
يدازآ رد  ناریا  شقن  رفـس و  نیا  ریثأت  هرابرد ي  اهدـعب  یمـشاه  ياـقآ  .دوب  عیـسو  رایـسب  نآ  باـتزاب  هک  درک  تطاـسو  عوضوم 

ریواخ ياقآ  دـحتم  للم  نامزاس  لک  ریبد  هیکرت ، زا  لازوا  توگروت  : » دـیوگ یم  يا  هبحاصم  رد  نانبل  رد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ 
ياه ناگورگ  لکـشم  دـینک و  هدافتـسا  نانبل  رد  ناتدوخ  ذوفن  زا  امـش  هک  دـندرک  تبحـص  ام  اب  نپاژ  ریزو  تسخن  رایئوکدزرپ و 

راک نیا  رگا  هک  دنداد  مه  هدعو  : » دیوگ یم  ناریا  مادـقا  زا  اکیرما  شنکاو  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ   (1) .دینک » لح  ار  ییاکیرما 
هچنآ رفس و  نیا  رد  کیتاملپید  ياهدمایپ  دسر  یم  رظن  هب   (3) .درک » دهاوخ  ناریا  عفن  هب  یگرزب (2)  تامادقا  اکیرما  دوش ، ماجنا 

.دش دهاوخ  ماجنا  هک  تسا  مادص  نتشادرب  گرزب  راک  هک  درک  دعاقتم  ار  ناریا  تفرگ ، تروص  نآ  زا  دعب  لبق و 

دنتسناد و یم  مسیرورت  رادفرط  ار  ناریا  ایند  رد  اریز  تسناد ، یجراخ » یـساملپید  كرحت   » ار نپاژ  نیچ و  هب  رفـس  یمـشاه  ياقآ 
ایند رد  یناهج ، تسایـس  ظاحل  زا  ام  هک  دندوب  هدرک  یفرعم  يوزنم  ایند  رد  ار  ام  دنداد و  یم  هولج  گرزب  ار  قارع  یماظن  تردـق 

، يداصتقا طباور  تسا  تحلصم  ایآ  دنکب  رکف  دوب  نکمم  يروشک  ره  لیلد  نیمه  هب  .درادن (4)  لوبق  ار  ام  ایند  میرادن و  تیلوبقم 
 . .دشاب (5) هتشاد  یمالسا  يروهمج  اب  تفر  دمآ و  یسایس و  یتسود 

، روهمج تسایر  روضح  اب  يریگ  میمـصت  ماما و  تروشم  اب  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  اوزنا  زا  ناریا  جورخ  ترورـض  هب  ناشیا 
میراد زاین  گنج ، لئاسم  میراد و  شیپ  رد  هچنآ  هتشذگ و  هب  هجوت  اب  میدیسر  هجیتن  هب  روشک  یلاع  ناوید  تسایر  ریزو و  تسخن 

ام يارب  دنتـسناوت  یم  هک  دـندوب  يروشک  ود  نپاژ  نیچ و  ام  صیخـشت  رد  .مینکب  يراـکمه  اـیند  رد  یملاـس  يدـج و  ناتـسود  اـب 
تسا گنج  يا  هشیر  متخ  حیحص  هار  میدرک  دیکأت  یتاحیضوت ، هئارا ي  اب  رفـس  نیا  رد  .دنشاب (6)  یمیمص  ناراکمه  ناتسود و 

 . .دوش (8) یمن  لح  سب  شتآ  اب  نیا  (7) و 

170 ص :
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دوجو هب  هقطنم  رد  یعقاو  تینما  دوشب و  هدـنازوس  هنایمرواخ  هقطنم  رد  گنج  هشیر ي  هکنیا  زج  یهار  چـیه  هک  دـندش  عناق  ناـنآ 
ناشیارب نیا  میرادن و  ار  نارگید (2)  یضارا  لاغشا  دصق  میرادن ، ییاشگروشک  دصق  ام  دندیمهف  اه  نآ  درادن (1) و  دوجو  دیایب ،

 . (3) .دوب » باذج  بلاج و 

یلک لئاسم  هرابرد ي  قفاوت  یعون  هب  یبایتسد  نیشیپ و  یسایس  یناور -  ياضف  زا  ناریا  جورخ  ار  رفس  نیا  درواتسد  یمشاه  ياقآ 
زا ام  هک  يا  هدرپ  تشپ  تاعالطا  اه و  هرکاذـم  اه و  تاقالم  زا  : » تفگ دـعب  یتدـم  ناشیا  .درک  یباـیزرا  قارع  هدـنیآ ي  هقطنم و 

حرطم ایند  رد  دراد  يدج  روط  هب  نالا  درک  يرکف  قارع  هدنیآ ي  يارب  دیاب  هک  يا  هلئـسم  دوش  یم  مولعم  میراد ، یفلتخم  ياهاج 
 . (4) .دشاب » گنج  دیدج  هلحرم ي  ياهدرواتسد  زا  دیاش  نیا  دوش و  یم 

یتایلمع يژتارتسا  رد  رییغت 

ینابیتشپ و نازیم  اه و  کیتکات  یتایلمع ، يژتارتسا  رد  دشاب و  راذگریثأت  یماظن  هصرع ي  رد  هکنآ  زا  شیب  ربیخ  تایلمع  هجیتن ي 
رد راک  تفرـشیپ  لاـح ، نیع  رد  .دـش  رجنم  یجراـخ  تسایـس  هصرع ي  رد  رییغت  هب  دـنک ، داـجیا  رییغت  تاـناکما  ورین و  صیـصخت 

رثأـتم یماـظن  يزوریپ  زا  ناریا  یـسایس  تیعقوم  عقاو ، رد  دوبن و  نکمم  یماـظن  هصرع ي  رد  تیقفوم  نودـب  یـساملپید ، هصرع ي 
.دوب

فذح رب  قفاوت  لامتحا  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناریا  دش و  یم  لابند  ناهنپ  تارکاذم  اب  کیتاملپید  ياه  شالت  هک  یلاح  رد 
تارییغت ترورـض  ربیخ و  تایلمع  زا  لصاح  هیلوا  جـیاتن  يا  هزادـنا  ات  دـش  ببـس  تاـیلمع  يارجا  يارب  راـشف  دراد ، دوجو  مادـص 
يزوریپ تروص  رد  داد و  ماجنا  تایلمع  ناوت  یم  دوجوم  تاناکما  اـب  هک  دـش  روصت  نینچ  عقاو ، رد  .دوش  هتفرگ  هدـیدان  یـساسا ،

یم هنیمز ي  نیمه  رد  یمـشاه  ياقآ  .دش  دـهاوخ  عیرـست  مادـص  فذـح  يارب  یـسایس  هصرع ي  رد  تفرـشیپ  دـنور  تایلمع ، رد 
ار مادص  دنناوتب  هکنیا  زا  دندش  سویأم  اه  نآ  هکنیا  نودب  یماظن و  عطاق  يزوریپ  کی  نودـب  دـیآ  یم  روط  نیا  ام  رظن  هب  : » دـیوگ

تلم يزوریپ  قارع و  رد  یمالسا  بالقنا  شریذپ  هدامآ  دنهد ، تاجن  ام  تسد  زا 
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هبرـض ي نآ  هک  مینک  هدامآ  زورفا  گنج  زواجتم و  نداد  رفیک  قارع و  مدرم  تاجن  يارب  ار  دوخ  دیاب  ام  اذـل  دـش  دـنهاوخن  قارع 
 . (1) .میریگب » نآ  زا  میناوتب  ار  یبالقنا  یسایس و  هجیتن ي  دعب  مینک و  دراو  لوا  ار  یماظن  ییاهن 

تقو هدنامرف ي  .دـش  ارجا  دنفـسا 1363  رد  یحارط و  یماظن  تامادقا  اب  گنج  یـسایس  فادها  یگتـسویپ  ساسا  رب  ردب  تایلمع 
لیلد نیا  هب  اساسا  ردـب  تایلمع  يارجا  يارب  روه  هقطنم ي  باختنا  : » دـیوگ یم  عوضوم  نیا  هرابرد ي  ردـب  تایلمع  زا  سپ  هاـپس 

: دنک یم  هفاضا  ناشیا  .دش » یم  رت  هدیچیپ  گنج  تسب  نب  مگردرـس  فالک  میدش  یم  فقوتم  رگا  میدـیگنج و  یم  دـیاب  هک  دوب 
 . (2) .تشاد » لابند  هب  ار  بالجنم  رد  نتفر  ورف  گنج  رد  فقوت  میدیگنج ، یم  هدش  یتمیق  ره  هب  دیاب  »

قرش رد  يورـشیپ  شفده  ردب  تایلمع  دوب ، ناکم  کیتکات و  رد  يریگلفاغ  هلزنم ي  هب  هقطنم ، باختنا  هک  ربیخ  تایلمع  فالخرب 
یکیتکاـت و هدـمع ي  ياـه  ییاـسران  عـفر  يارب  رتـشیب  ربـیخ و  تاـیلمع  همادا ي  رد  یعوـن  هب  هک  دوـب  هلجد  هناـخدور ي  برغ  و 
اب نمـشد  لاس  کی  هلـصاف ي  هب  تشادن و  دوجو  يریگلفاغ  نامز  الامتحا  ناکم و  یکیتکات ، رظن  زا  اذل  دـش و  ماجنا  یتایلمع (3) 

.دوب هدامآ  الماک  هقطنم  نیمز  ندرک  حلسم  مشش و  هاپس  لیکشت 

نارهت هب  هلمح  اب  ار  اهرهـش  گنج  راب  نیلوا  يارب  قارع  تایلمع ، هناتـسآ ي  رد  هک  دش  هارمه  یماکان  اب  یتیعـضو  رد  ردب  تایلمع 
ای هحلاصم  ای  میرادـن  رتشیب  هار  ود  ام  : » تفگ اهرهـش  هب  هلمح  زا  فدـه  قارع و  طیارـش  هرابرد ي  نیا  زا  شیپ  مادـص  .درک  زاغآ 

رانک رد  اهورین  رارقتـسا  اب  ردـب  تایلمع  رد  يزوریپ  نیاربانب ،  (4) .مینزب » ار  ناریا  ياهرهـش  دـیاب  گنج  هلئـسم ي  لح  يارب  هکنیا 
ياهدمایپ  (5) ناریا ، يژتارتسا  ققحت  رب  هوالع  تسناوت  یم  هرصب ، دیدهت  هقطنم و  تشپ  ياهروه  هب  یسرتسد  هلجد و  هناخدور ي 

هیلوا ياه  يزوریپ  زا  عنام  نمشد  کیژتارتسا  قوفت  هاپس ، تقو  هدنامرف ي  هتفگ ي  هب  یلو  دنک ، یثنخ  اهرهش  هب  ار  قارع  هلمح ي 
 . .درک (6) یم  توافت  تیعضو  میتشاد  تاناکما  ورین و  رگا  دش و 

172 ص :
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افرـص نآ ، یماظن  یـسایس -  ياهدمایپ  نینچمه  تشاد و  دوجو  نآ  يارجا  لیالد  زا  هک  یلیلحت  لیلد  هب  ردـب  تایلمع  رد  تسکش 
رب يژتارتسا  نیا  .دوب  هدزباتـش  دودـحم و  تکرح  يژتارتسا  رد  تسکـش  هلزنم ي  هب  هکلب  دـشن ، یبایزرا  تایلمع  کی  رد  تسکش 

يارجا يارب  رظن  دروم  ياهزاین  نیمأت  نودب  هک  لکش  نیدب  .دش (1)  یم  لابند  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  یلک  یشم  طخ  ساسا 
.دش یم  دراو  راشف  دیکأت و  يزوریپ  بسک  نیمضت  رب  هدرتسگ ، تایلمع 

ياه تایلمع  تایبرجت  ساسا  رب  تفرگ و  تروص  گنج  ناهدنامرف  روضح  اب  هاپـس  رد  يا  هدرتسگ  ثحابم  ردـب ، تایلمع  زا  سپ 
میناوت یمن  هدرتسگ  تایلمع  رـضاح ، تاناکما  تارودـقم و  اب  هک  دـش  لـصاح  هجیتن  نیا  ردـب  ربیخ و  یتح  اـهرجفلاو و  ناـضمر ،

.تسا (3) هدیـسر  تسب  نب  هب  يزوریپ  کی  هب  یبایتسد  يژتارتسا  ساـسا  رب  نیـشیپ و  شور  هب  گـنج  همادا ي  میشاب (2) و  هتشاد 
لاس هس  يزوریپ و  کی  ات  گنج  گنج ، دـنیوگ  یم  گنج  نالوئـسم  : » دـنک یم  يدـنب  عمج  نینچ  هنیمز  نیا  رد  دیـشر  یلعمـالغ 

هجیتن مه  زاـب  مینک ، تکرح  هنوگنیا  مه  زاـب  رگا  .میدیـسر  تسب  نب  هب  طـخ  نیا  رد  اـم  .میا  هدرک  لـمع  طـخ  نیا  رب  اـم  هک  تسا 
 . (4) .تسا » نامه 

ماجنا یتارییغت  دیاب  دربن  همادا ي  تیعضو  رد  هک  دش  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  لیلحت و  هیزجت و  دوجوم  تیعضو  ینالوط  ثحابم  یط 
: لماش دریذپ 

؛ گنج يژتارتسا  رد  رییغت  - 

؛ گنج رد  دحاو  یهدنامرف  داجیا  - 

؛ مزر نامزاس  شرتسگ  - 

 . .ورین (5) تازیهجت و  تاناکما ، تهج  زا  ناوت  شیازفا  - 

نکمم نمـشد  ياوق  هیزجت ي  يریگلفاغ و  هکنآ  تسخن  تشاد ؛ یـساسا  دمایپ  ود  یماظن  رظن  زا  قارع  ربارب  رد  ناریا  ناوت  شهاک 
نیا زا  هدافتـسا  ناکما  تاـناکما ، ناوت و  فعـض  لـیلد  هب  نمـشد ، یعاـفد  طوطخ  نتـسکش  اـب  يزوریپ  تروص  رد  نینچمه  .دوبن 

.تفرگ یم  سپ  زاب  ار  هدش  فرصت  قطانم  اوق  زکرمت  اب  هلصافالب  نمشد  تشادن و  دوجو  يزوریپ 

: دیدرگ لصاح  ریز  جیاتن  دش و  ینیبزاب  اددجم  ردب  تایلمع  زا  سپ  نمشد  ناوت 

173 ص :
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ص 29. ذخأم 256 ، . 809 - 5
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مغر یلع  گنج  لاس  جـنپ  لوط  رد  یلو  دوب  لقتـسم  پیت  هدزاود  هاپـس و  هس  لماش  نمـشد  ینیمز  يورین  ناوت  گنج  زاغآ  زا  لبق 
و 800 ياه 700،600،500  لایرـس  اب  یمقر  هس  دـیدج  ياـه  پیت  ات 1957  نادـلوتم 1949  راضحا  اب  دـش  لمحتم  هک  یتاراسخ 

قارع شترا  هدایپ ي  ياهورین  عومجم  هک  يا  هنوگ  هب  .داد (1)  شیازفا  هاپس  تفه  هب  هس  زا  ار  دوخ  ياه  هاپس  دادعت  داد و  لیکشت 
 . .دیسر (2) هناخپوت  نادرگ  اب 120  نادرگ  هب 550 

گنج همادا ي  يارب  ناریا  ناوت  ياـنعم  هب  ناسانـشراک  رظن  زا  عوـضوم  نینچمه  دوـب و  قارع  ربارب  هس  ناریا  تیعمج  هک  یلاـح  رد 
، ورین یهدـنامزاس  بذـج و  مزر و  نامزاس  شرتسگ  اب  قارع  لمع  رد  یلو  دـش ، یم  یبایزرا  قارع  رب  روشک  نیا  يرترب  ینالوط و 

نادرگ دصیس  اب  دوب  رداق  نمشد  میدرک ، یم  هلمح  ورین  نادرگ  دص  اب  رثکادح  ام  هک  یلاح  رد  .درک  ادیپ  ناریا  رب  يرایـسب  يرترب 
یعاضوا رد  تشاد و  ییاراک  گنج  زور  تفه  يارب  هک  دوب  ورین  نادرگ  داتـشه  رثکادح  هاپـس  ناوت  .دـنک  هلباقم  ام  اب  دازآ  يورین 

 . .درک (3) یم  زاغآ  ار  دوخ  تالمح  رکشل  یس  ات  تسیب  اب  نمشد  دیسر  یم  مامتا  هب  ام  ناوت  هک 

ات کی  اب  نمشد  درک ، یم  فرـصم  هلولگ  رازه  دص  تایلمع  رد  ناریا  رگا  .تشاد  یمهم  ياه  يرترب  نمـشد  زین  اه  هنیمز  ریاس  رد 
 . .دوب (4) نمشد  رایتخا  رد  اقلطم  مه  نامسآ  .داد  یم  باوج  هلولگ  نویلیم  ود 

دوش ربارب  هس  ات  ود  نآ  ناوت  دیاب  اعطق  دنک و  ریگ  لفاغ  ار  نمـشد  دناوت  یمن  ناوت  نیا  اب  ناریا  هک  دـش  هتفرگ  هجیتن  نینچ  نیاربانب 
روشک هکنیا  نودب  مهم  نیا  .دنک (5)  تایلمع  نمشد  هیلع  يدج  روط  هب  رگید  شخب  اب  دهدب و  بیرف  ار  نمشد  نآ  زا  یشخب  اب  ات 

ناوـت و شیازفا  رب  هوــالع  دــیاب  نمــشد  يرترب  ربارب  رد  عـقاو ، رد  .دوـبن (6)  نـکمم  دـبای  شیازفا  یناـبیتشپ  دوـش و  گـنج  دراو 
 . .دش (7) یم  هیزجت  ههبج  دنچ  رد  نمشد  ياوق  ورین ، تارودقم و 

ات يژتارتسا  هرابرد ي  دیدرت  ماهبا و  هکنآ ، تسخن  .تشاد  مه  رگید  هجیتن ي  دنچ  دش  ماجنا  ردب  تایلمع  زا  دـعب  هک  یثحابم  هتبلا 
یگدزباتش نیا  یفنم  راثآ  اریز  دوش ؛ هتشاذگ  رانک  اه  یگدزباتش  دش  دیکأت  هک  انعم  نیدب  .دش  فرطرب  يا  هزادنا 
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لماع و نیرت  مهم  گـنج  رد   (1) .هدب » ماجنا  تایلمع  رگید  هام  ود  ودـب ، ودـب ، ینعی   » هک دوب  نیا  هاپـس  تقو  هدـنامرف  هتفگ ي  هب 
دنتـسناد و یم  هینامیلـس  هرـصب و  ار  تیاهن  یخرب  اریز  تساجک ؟ گـنج  تیاـهن  هکنیا  دوب و  يژتارتسا  رد  دـیدرت  ماـهبا و  لکـشم 
رب ماما  رظن  .میهدب (2)  همادا  یسایس  تیلاعف  قیرط  زا  عقوم  نآ  تسا و  یفاک  میـسرب  هرامعلا ) هرـصب -   ) هداج ات  دنتفگ  یم  یـضعب 

: دیوگ یم  ماما  رظن  هرابرد ي  ییاضر  ياقآ  .دوب  تایلمع  رارمتسا  گنج و  رد  تعرس 

رارمتـسا .دـنک  یم  قرف  یلیخ  دـشاب  تایلمع  رد  یگدزباتـش  هکنیا  اـب  تاـیلمع  رارمتـسا  .دنتـشاد  هجوت  تاـیلمع  رارمتـسا  هب  ماـما  »
تایلمع رارمتسا  دشاب ، هتشاد  تایح  دیاب  دنک ، ادیپ  همادا  دیاب  بالقنا  نیا  تسا و  بالقنا  کی  ام  يارب  گنج  هکنیا  ینعی  تایلمع 

 . (3) .تایلمع » کی  نامز  ندرک  هاتوک  هن  يژتارتسا ، نامز  ندرک  هاتوک  و 

هجیتن تایلمع  رارمتـسا  يارب  ماما  رظن  رب  دـیکأت  اب  یگدزباتـش و  زا  باـنتجا  لاـح  نیع  رد  گـنج و  همادا ي  ترورـض  هب  هجوت  اـب 
: دش يریگ 

هخرچ ي .مظنمان  مظنم و  ياه  تایلمع  زا  یبیکرت  اب  ای  گرزب  تایلمع  اب  ای  دودـحم ، تایلمع  اـب  اـی  دـنک  ادـیپ  همادا  دـیاب  گـنج  »
نیا همه ي  اما  هلمح  کی  زور  تسیب  هلمح ، کی  هام  ود  ریـسا ، تسیود  یهام  ریـسا ، هد  يزور  .دشاب  نایرج  رد  بترم  دیاب  گنج 

 . (4) .دنک » لابند  ار  یفده  دشاب و  هتشاد  مظن  دیاب  تاکرح  تالمح و 

لقتسم و شترا  هاپس و  هک  دوب  نیارب  رظن  .دش (5)  دیکأت  شترا  زا  هاپس  رتشیب  لالقتسا  رب  هتشذگ  لئاسم  رارکت  زا  يریگولج  يارب 
تارطاخ باتک  رد  یمشاه  ياقآ  .دریگب (6)  میمـصت  یهدنامرف  دنهدب و  ار  ناشیاه  حرط  شترا  هاپـس و  .دننک  يراکمه  هناگادج 

یم يریگ  هجیتن  نینچ  دـندرک  هئارا  گنج  زا  هاپـس  شترا و  تقو  یهدـنامرف  هک  یتاحیـضوت  هب  هجوت  اب  شلاـچ ) شمارآ و   ) دوخ
هرابرد ي ییاضر  ياقآ   (7) .دراد » دوجو  دحاو  تایلمع  کی  رد  فلتخم  الماک  هویـش ي  ود  .تسا  يدـج  اهرظن  فالتخا  : » دـنک

: دیوگ یم  نالوئسم  روضحرد  شترا  هاپس و  ناهدنامرف  روضح  اب  يا  هسلج 

.درک لح  يا  هشیر  ار  هلئـسم  دـیاب  تسین ، تدـحو  یهدـنامرف  رد  میگنجب ، میناوت  یمن  ام  تفگ  يزاریـش  گنهرـس  هسلج  نآ  رد  »
اقآ دمحا  دیس  یمشاه و  نایاقآ 

175 ص :

ص 31 و 32. ذخأم 256 ، . 817 - 1

ص 31 و 32. ذخأم 256 ، . 818 - 2

ص 31 و 32. ذخأم 256 ، . 819 - 3

ص 31 و 32. ذخأم 256 ، . 820 - 4

ص 61 و 62. ذخأم 256 ، . 821 - 5
ص 63. ذخأم 256 ، . 822 - 6

فراعم رـشن  رتفد  یمـشاه ، يدـهم  مامتها  هب  شلاـچ ، شمارآ و  لاس 1362 ، یناجنـسفر ، یمـشاه  تارطاخ  هماـنراک و  . 823 - 7
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.1362  / 12  / 22 ص 524 ، ، 1381 بالقنا ،
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 . (1) .دشاب » شترا  رما  ریز  هاپس  هک  دوش  یمن  روطنیا  دنتفگ  دندوب  هدرک  كرد  ار  ناشیا  روظنم  هک 

: دیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  زین  یمشاه  ياقآ 

، تسین یلمع  یلو  دـنک ، لمع  اه  نآ  ناـمرف  ریز  هاپـس  دـشاب و  هتـشاد  ار  ههبج  یهدـنامرف  شترا  تسا  دـقتعم  يزاریـش  گنهرـس  »
 . (2) .دنا » هداد  ار  تافالتخا  عفر  روتسد  یخلت  اب  مه  ماما  .تسا  هاپس  اب  تیرثکا 

هناگادج (3) روط  هب  تایلمع  ود  هاپس  شترا و  هک  داد  هئارا  یحرط  یمـشاه  ياقآ  تفرگ  تروص  هک  ییاه  ثحب  زا  سپ  ماجنارس 
هاپس ییایرد  ییاوه و  ینیمز ، هناگ ي  هس  ياهورین  ات  دنداد  روتـسد  ماما  رویرهش 1364  رد  دنور  نیا  همادا ي  رد  .دنهد (4)  ماجنا 

: تسا هدمآ  نامرف  نیا  رد  دوش ؛ لیکشت 

تسا و هدش  حیرصت  نآ  ياهدرواتسد  بالقنا و  زا  ینابهگن  رد  هاپس  شقن  همادا ي  یـساسا  نوناق  لصا 150  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  »
ییاوـه ینیمز ، ییاـیرد ، نوـنف  یگنج و  شیارآ  تازیهجت و  تهج  زا  هاپـس  لـماک  یگداـمآ  نودـب  شقن  نیا  ماـجنا  هکنیا  هـب  رظن 
دییامن يوق  ییایرد  ییاوه و  ینیمز ، ياهورین  هب  زهجم  ار  نارادساپ  هاپس  رت  عیرس  هچ  ره  دیراد  تیرومأم  امـش  تسین ، ریذپ  ناکما 
تظافح روشک  ییاوه  ییایرد و  ینیمز ، ياهزرم  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  یگنهاـمه  يراـکمه و  اـب  مزـال  دراوم  رد  اـت 

 . (5) .دنیامن »

، دـندرک دـیکأت  تایلمع  رارمتـسا  هب  ماـما  هکنیا  هب  هجوت  اـب  گـنج و  يژتارتسا  یماـظن و  تیعـضو  یـسررب  دـقن و  ساـسا  رب  هاـپس 
نامزاس دـعب  ود  رد  ناوت  هرابرد ي  .درک  هئارا  عافد  یلاـع  ياروش  هب  يریگ  میمـصت  يارب  هیهت و  ار  دوخ  ياهداهنـشیپ  هعومجم ي 

يارب رکشل و  گنج 50  همادا ي  يارب  تازیهجت  تاناکما و  مزر و 

176 ص :

ص 51. ذخأم 256 ، . 824 - 1
ص 434 و 435. ذخأم 316 ، . 825 - 2

نیا هب  ردب  تایلمع  زا  : » دیوگ یم  يریگ  میمـصت  نیا  هجیتن ي  هرابرد ي  اهدـعب  هاپـس ، نیـشیپ  هدـنامرف ي  ییاضر  ياقآ  . 826 - 3
رد رییغت  نیا  هجیتن ي  .دـگنجب  ییاهنت  هب  شدوخ  مه  هاپـس  دـنگنجب ، ییاهنت  هب  ناشدوخ  شترا  ناردارب  هک  میتفرگ  میمـصت  فرط 

همه رجفلاو 10 ، تایلمع  هچملـش ، تایلمع  واف ، تایلمع  ینعی  دروآ ؛ تسد  هب  ام  يارب  ار  ییاه  يزوریپ  رگید  راب  کـی  یهدـنامرف 
طبـض « ) .دـمآ تسد  هب  اه  يزوریپ  نیا  اه  ههبج  نورد  رد  یلوحت  رییغت و  زا  دـعب  هک  داـتفا  قاـفتا  لاس 1365 و 1366  رد  اـهنیا  ي 

(. ناتسمز 1377 لوا ، هکبش  شتآ ، هداجس ي  ینویزیولت  همانرب 
ص 51. ذخأم 256 ، . 827 - 4

.1364  / 2  / 26 ص 228 ، دلج 19 ، رون ، هفیحص  . 828 - 5
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يارب ناوت  لقادح  ناونع  هب  زین  نادرگ  هب 300  ناوت  شیازفا  .دش (1)  ینیب  شیپ  نادرگ )  1200  ) رکشل قارع 120  لماک  تسکش 
ات دوش  یم  نیمأت  هینامیلـس  اـی  هرـصب  رثکادـح  گـنج ، لاـس  تفه  زا  سپ  دوش  نیمأـت  رگا  هک  دـش  هتفرگ  رظن  رد  گـنج  همادا ي 
رد يزوریپ  هب  ممصم  رگا  هک  دش  هداد  حیضوت  نالوئـسم  هب  عقاو ، رد  .دوش (2)  ققحم  یسایس  نالوئسم  رظن  دروم  یـسایس  دصاقم 
 . .مینک (3) جیسب  نادرگ  ات 600  میرادرب و 200  يرت  گرزب  زیخ  دیاب  دوش و  یمن  ورین  تاناکما و  جیسب  عون  نیا  اب  دیتسه  گنج 

فادها ققحت  يارب  تدمزارد  گنج  رب  دیکأت  يزیر و  همانرب  گنج و  يژتارتسا  یـسررب  دـقن و  اب  گنج  هب  هاپـس  دـیدج  درکیور 
یمن روشک  هک  دش  هتفگ  روشک  ناوت  هرابرد ي  هکنآ  تسخن  .تشاد  هارمه  هب  ار  ییاه  شنکاو  ماما ، تایرظن  بوچراچ  رد  گنج 
هتفگ نیا ، رب  هوالع  .درادـن (5)  یطابترا  هاپـس  هب  يژتارتسا  هرابرد ي  ثحب  هکنیا  مود  .دنک (4)  لمحت  ار  تدمزارد  گنج  دـناوت 

ار دوخ  شالت  روشک ، نالوئـسم  اب  طاـبترا  شیازفا  يارب  ـالباقتم  زین  هاپـس  .دگنجب (6)  دـهاوخ  یمن  ثحابم  نیا  حرط  اب  هاپـس  دـش 
رانک رد  لماوع  نیا  عومجم  .داد  حیـضوت  ار  تیعـضو  ماما  هب  يا  همان  رد  هاپـس  هدـنامرف  زین  گنج  لئاسم  هرابرد ي  داد و  شرتسگ 

يارجا يارب  ار  دوخ  ياهزاین  دوش  هتـساوخ  هاپـس  زا  ات  دـش  ببـس  دوب ، قفاوت  دروم  هک  يزوریپ ، بسک  تایلمع و  يارجا  ترورض 
 . .دهد (7) هئارا  تایلمع 

واف فرصت 

زاغآ ردب  تایلمع  زا  سپ  هک  دوب  یماظن  یـسایس و  دنور  ود  یقالت  لصاح  واف (8)  تایلمع  يارجا  یحارط و  يارب  يریگ  میمـصت 
همکاحم ي ای  فذح  هژیو  هب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  ياه  هتـساوخ  نیمأت  يارب  هرکاذم  یـسایس ، دنور  بوچراچ  رد  .دـش 

يارب يزوریپ  کی  بسک  رب  ات  دش  بجوم  مادص (9) 

177 ص :

ص 38 و 39. ذخأم 256 ، . 829 - 1

ص 39 و 40. ذخأم 256 ، . 830 - 2
.دیشر یلعمالغ  رادرس  اب  وگو  تفگ  ص 8 ، ، 1380  / 7  / 5 تاعالطا ، همانزور  . 831 - 3

ص 66 و 67. ذخأم 256 ، . 832 - 4
.سلجم ياروش  سلجم  تقو  هدنیامن  یناحور  رتکد  زا  لقن  هب  شات  ینیسح  ياقآ  ص 67 ، ذخأم 256 ، . 833 - 5

.یقرواپ ص 39 و 40 ، ذخأم 256 ، . 834 - 6
ص 69 و 70. ذخأم 256 ، . 835 - 7

، لوا پاچ  هاپس ، گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  واف ، ات  رهـشمرخ  زا  هب  دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب  . 836 - 8
لاس 1367.

دناوت یم  رما  نیا  تسا و  ناـسکی  نآ  ياهدـمایپ  لـیلد  هب  مادـص  فذـح  اـی  همکاـحم  هک  دوب  رظن  نیا  رب  یمـشاه  ياـقآ  . 837 - 9
.دوش گنج  هب  نداد  نایاپ  بجوم 
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 - یـسایس ياهراشف  هب  خساپ  گنج و  رارمتـسا  ترورـض  ماما  رظن  ساسا  رب  زین ، یماظن  دنور  رد  .دوش  دیکأت  ناریا  تیعقوم  تیبثت 
.دش رجنم  واف  هقطنم ي  فرصت  يارب  هدرتسگ  تایلمع  یحارط  هب  نمشد ، یماظن 

تروص لاس 1364  ناتـسبات  راهب و  رد  هک  یثحابم  هلـسلس  هب  هجوت  اب  واف  تاـیلمع  یحارط  يارب  تاـظحالم  تارییغت و  زا  يا  هراـپ 
تایلمع يارجا  یحارط و  رد  یگدزباتـش  اب  نانچمه  یماظن  ناهدنامرف  زا  يرایـسب  .دـیماجنا  رجفلاو 8  تاـیلمع  یحارط  هب  تفرگ ،

هتفگ ي هب  .دیـشوک  یم  ناهدـنامرف  يزاسدـعاقتم  يارب  هاپـس  یهدـنامرف  نیـشیپ ، عضاوم  فالخرب  هک  یلاـح  رد  دـندوب ، فلاـخم 
نایاقآ میورب و  شیپ  ناوت  نیا  اب  رگا  هکنیا  رب  ینبم  تشون  ماما  هب  يا  همان  هاپـس  تقو  هدـنامرف ي  ییاضر  ياـقآ  دیـشر ، یلعمـالغ 
تافلت تراسخ ، زجب  میهدب ، همادا  گنج  هب  یلعف  ناوت  نیمه  اب  ام  ددرگنرب و  ناشرظن  دنـشاب و  یلوصا  رییغت  هب  دقتعم  هکنیا  نودب 

نایب نایاقآ  تمدـخ  ار  تاداهنـشیپ  ام  : » تشون همان  رد  تحارـص  اـب  یتح  ناـشیا  .دش (1)  دهاوخن  نامدـیاع  زیچ  چـیه  تاعیاض  و 
شیپ تیعـضو  نیمه  اب  ار  گـنج  دـنهاوخ  یم  دنتـسین و  تکلمم  رد  یـساسا  ینوگرگد  رییغت و  هب  دـقتعم  مه  زاـب  اـهنیا  میدرک و 

 . (2) .دنربب »

کی رد  دودـحم  يورـشیپ  مادـص ، طوقـس  يارب  قارع  رب  یـسایس  يداصتقا و  یماظن ، راشف  فدـه  اب  نالوئـسم  رظن  دروم  تاـیلمع 
بونج هقطنم ي  رد  دـش  یم  روصت  نینچ  .دریذپ (3)  تروص  کیژتارتسا  ییا  هقطنم  رد  هدرتسگ  يورـشیپ  دیاب  هکلب  تسین  هقطنم 
هقطنم نیا  رد  تایلمع  يارجا  هرـصب و  هب  یبایتسد  دوجوم  ياهراک  هار  ناوت و  اب  یلو  .دراد (4)  ار  تیمها  شزرا و  نیا  هرصب  اهنت 
هقطنم نیا   (5) دوب ، هتفرگ  ماجنا  واف  هقطنم  رد  تاـیلمع  يارجا  يارب  ناتسبات 1363  رد  هک  ییاه  یـسررب  هب  هجوت  اب  .تسین  نکمم 

 . .دش (6) داهنشیپ  نادرگ  یلا 30  اب 25  دودحم  تایلمع  يارجا  يارب  اددجم 

178 ص :

ص 71 و 72. ذخأم 256 ، . 838 - 1

ص 71 و 72. ذخأم 256 ، . 839 - 2
.يوفص میحر  رادرس  ص 41 ، ذخأم 256 ، . 840 - 3

ص 44. ذخأم 256 ، . 841 - 4
ماجنا تایلمع  یـسررب  ثحب و  زا  سپ  یلو  دـش  باـختنا  تاـیلمع  يارب  دابآورـسخ  يور  هبور  هقطنم  ناتـسبات 1363  رد  . 842 - 5

.دشن
ص 44. ذخأم 256 ، . 843 - 6
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رب دودـحم  تایلمع  ياج  هب  هک  تواـفت  نیا  اـب  .دـش  هجوت  واـف  هقطنم ي  هب  لاس 1364  رهم  رد  اددـجم  اه  یـسررب  نیا  موادـت  رد 
داهن نیا  يداهنـشیپ  تایرظن  يژتارتسا و  هب  شنکاو  هاپـس و  هب  راشف  هک  تسا  رظن  نیا  رب  دیـشر  ياقآ  .دش  دـیکأت  هدرتسگ  تایلمع 

تایلمع کی  میراد و  دودحم  تایلمع  دنچ  دنک  مالعا  دوشن  میلست  هکنیا  يارب  ییاضر  ياقآ  دش  بجوم  هک  دروآ  دوجو  هب  يوج 
یمـشاه ياقآ  هقطنم  نیا  تیمها  هراـبرد ي  .دوب (1)  هداد  ار  داهنـشیپ  ناـشیا  یلو  میتشادـن  ار  داـقتعا  نیا  اـم  هتبلا  واـف ؛ رد  گرزب 

یسایس ام  يدعب  ياه  فده  تخاس و  میهاوخ  دراو  یـسایس  راشف  ایند  هب  مینامب  دنورا )  ) بآ فرط  نآ  رد  رگا  درک  یم  لالدتـسا 
رـصقلا ما  هب  ار  ناـمدوخ  میناوتب  رگا  .میرادـن  زاـین  یگرزب  تاـیلمع  رگید  هدـنیآ ، رد  اـم  تسا و  دودـحم  یماـظن  .تسا  یماـظن  - 

ياقآ اهدعب  .تفرگ (2)  میهاوخ  ار  نامیاه  هتـساوخ  دصرد  تصـش  دوب و  دهاوخ  ام  رخآ  تایلمع  نیا  میتسیاب  اجنآ  رد  میناسرب و 
واف رگا  میدرک  یم  رکف  میدوب و  هدرک  یحارط  گنج  متخ  يارب  ار  تایلمع  نآ  : » تفگ تحارص  اب  واف  تایلمع  هرابرد ي  یمشاه 
نوچ میریذـپ  یم  ار  سب  شتآ  مییوگب  اجنآ  میناوت  یم  مینک  عطق  ایرد  اـب  ار  قارع  هطبار ي  میورب (3) و  رـصقلا  ما  ات  میریگب و  ار 

رد میدرک  یم  رکف  .دوب  کیژتارتسا  یلیخ  اج و  نیمه  ایرد  هب  شلاصتا  هطقن ي  اهنت  .دـنک  رظن  فرـص  ایرد  زا  تسناوت  یمن  قارع 
 . (4) .میریگب » ار  نامدوخ  قحب  ياه  هتساوخ  میناوت  یم  فده  نیا  ققحت  تروص 

تایلمع یسایس  فادها  رد  هک  یتارییغت  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  ناشیا  دنتشاد  ییاضر  ياقآ  اب  هاپس  ناهدنامرف  هک  ییاه  ثحب  نایم  رد 
رارـصا رثؤم و  یتایلمع  ماجنا  تسا : نیا  گنج  يژتارتسا  کی  : » تفگ اه  نآ  هب  باطخ  دوب  علطم  دوب  هتفرگ  ماجنا  نآ  تارکاذم  و 

، ار نیا  فلاخم  رکف  ره  اذـل  دـنراد و  ار  رکف  نیمه  نالوئـسم  عطاق  تیرثکا  هک  یـسایس ، قیرط  زا  گنج  هنـالداع ي  فادـها  يور 
ای نیاربانب ، .تسین  لوبق  لباق  نالوئـسم  يارب  امـش  يژتارتسا  : » تفگ ناهدنامرف  هب  باطخ  ناشیا  سپـس  .دـنناد » یمن  گنج  الـصا 

دننک توکس  رگا  ای  دنریذپ  یمن 

179 ص :

.دیشر یلعمالغ  رادرس  ص 68 ، ذخأم 256 ، . 844 - 1
.یقرواپ ص 69 و 70 ، ذخأم 256 ، . 845 - 2

.دشن ثحب  نآ  فرصت  رصقلا و  ما  تمس  هب  يورشیپ  يارب  هاگ  چیه  واف  تایلمع  یحارط  رد  . 846 - 3
.یمالسا يروهمج  يامیس  ربخ  هکبش  اب  یمشاه  ياقآ  هبحاصم  ص 2 ، ، 1381  / 7  / 3 ناهیک ، همانزور  . 847 - 4
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هب هجوت  اـب  : » درک هفاـضا  يو   (1) .دـش » دـهاوخ  ادـیپ  یتالکـشم  دور و  یمن  الاب  ام  یمزر  ناوت  دـش و  دـهاوخن  لـصاح  يا  هجیتن 
تـسکش گرزب و  ياه  تایلمع  ماجنا  زا  رتشیب  شبیرخت  گرزب  تایلمع  ندادـن  ماجنا  میراد  هتـشذگ  هاـم  شـش  رد  هک  یتاـیبرجت 

 . (2) .تسا » هدروخ  تسکش  گرزب  تایلمع  ماجنا  زا  رتدب  گرزب  تایلمع  ندادن  ماجنا  یسایس  ریثأت  .تسا  هدروخ 

( دوجوم عناوم  رب   ) ار ناتنامـشچ  امـش  : » تفگ درک و  هجوت  دوب  هاپـس  ناهدـنامرف  رظن  دروم  هک  یماظن  تاظحالم  هب  ییاضر  ياـقآ 
ناشیا اه ، يزاس  وج  رثا  رب  یتقو  : » دیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  مه  دیـشر  ياقآ   (3) تسیچ »؟ دربن  همادا ي  طیارـش  دییوگب  دیدنبب و 
طیارش ناشیا  .دوش  یمن  روط  نیا  دهاوخ  یم  طیارـش  تایلمع  نیا  نسحم ، ردارب  متفگ  نم  تشون ، ار  واف  تایلمع  داهنـشیپ  همان ي 

 . (4) .تشون » مه  ار 

نیا هب  ام  : » دیوگ یم  زاین  دروم  طیارش  هب  هجوت  ترورض  هرابرد ي  گنج  نایوار  اب  هبحاصم  رد  واف  تایلمع  زا  سپ  ییاضر  ياقآ 
زیچ يادف  ار  زیچ  چیه  درک و  هدافتسا  تایلمع ، کی  يارب  رثؤم  لماوع  مامتا  زا  تساک  مک و  نودب  یتسیاب  هک  میدوب  هدیسر  هجیتن 

: دش مالعا  ریز  حرش  هب  واف  تایلمع  يارجا  يارب  طیارش   (5) .مینکن » يرگید 

؛ درک نیمأت  دوش  یمن  نادرگ  نودب 150  بونج  رد  ار  يدنمشزرا  فده  چیه  اریز  ورین ؛ نادرگ  لقادح 150  - 1

؛ پوت هلولگ  نویلیم  کی  زا  شیب  - 2

؛ تسا زاین  وات  کشوم  رازه  هس  لقادح  یفاک ؛ هزادنا  هب  هرز  دض  حالس  - 3

 . (6) ونیم ؛ هریزج ي  رد  هاپس  ینابیتشپ  تایلمع  يارجا  - 4

 . .تایلمع (7) زا  ینابیتشپ  يارب  شترا  ییاوه  ییورین  رثؤم  تکراشم  - 5

تدم هب  دـش و  زاغآ  لاس 1364  نمهب  خیرات 20  رد  واف  تایلمع  هاپـس ، رظن  دروم  طیارـش  زا  یـشخب  ندش  مهارف  زا  سپ  ماجنارس 
اب .دیشک  لوط  زور  داتفه 

180 ص :

ص 74. ذخأم 256 ، . 848 - 1

ص 75. ذخأم 256 ، . 849 - 2

ص 28. ذخأم 256 ، . 850 - 3

ص 68. ذخأم 256 ، . 851 - 4

ص 23. ذخأم 263 ، . 852 - 5
تایلمع نیا  يارجا  زا  هاپس  .دهد  ماجنا  واف  تایلمع  زا  ینابیتشپ  فده  اب  ار  یتایلمع  هچملش  هقطنم ي  رد  دوب  رارق  شترا  . 853 - 6

.دش یم  يراشفاپ  ونیم  هریزج ي  رد  هاپس  تایلمع  يارجا  رب  اذل  دوب ، سویأم  نآ  تیقفوم  و 
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ص 25. رهم 1365 ، كدف ،» یتایلمع  هقطنم  باختنا   » شرازگ گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  . 854 - 7
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زا سپ  ناریا  یماظن  ياه  يزوریپ  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  اریز  دـش ؛ رادروخرب  یماظن  زایتما  زا  راب  نیتسخن  يارب  ناریا  يزوریپ ، نیا 
سفن هب  داـمتعا  .دش (2)  راکـشآ  زوریناوه  دنفادپ و  ییاوه ، لرتنک  يارب  هاپـس  یهدـنامرف  تردـق  .دش (1)  لصاح  رهـشمرخ  حتف 
یتسـس فعـض و  هب  ور  هک  گنج ، تیعـضو  .دش  یم  هدـهاشم  هعماج  یماظن و  یـسایس -  حوطـس  مامت  رد  يزوریپ  نیا  زا  لصاح 
یماظن يزوریپ  نیتسخن  تایلمع  نیا  .تفر  لاؤس  ریز  قارع  یماظن  ییاناوت  یـسایس و  رابتعا  الباقتم  درک و  رییغت  اددـجم  دوب ، هداهن 

هـس ياهورین  لیکـشت  يارب  ماما  نامرف  رودص  زا  سپ  نارادـساپ  هاپـس  هک  دوب  گنج  رد  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  یمالـسا  يروهمج 
.داد ققحت  ار  نآ  هاپس  هناگ 

مالعا سبقلا  اب  هبحاصم  رد  مساج  فیطل  یماکان ، زا  سپ  ماجنارـس  دـندرک و  يا  هدرتسگ  شالت  واف  يریگ  سپزاب  يارب  اه  یقارع 
مالعا زین  قارع ، عاـفد  ریزو  هللا ، ریخ  ناندـع  .میوش  رکنم  ار  نآ  میتسناوت  یمن  رگید  هک  تسا  راکـشآ  يدـح  هب  واـف  فرـصت  درک 

زا يراج  تایلمع  رد  ناـیناریا  تفگ : زین  دیـشرلادبع  رهاـم  .تسا  راوشد  ناـیناریا  تسد  زا  واـف  هریزج ي  هبـش  يریگ  سپزاـب  درک 
ار مادـص  سفن  هب  دامتعا  تایلمع  نیا  رد  ناریا  يزوریپ  نارگلیلحت  رظن  ساـسا  رب  .دنا (3)  هدرک  هدافتـسا  ینیون  یماظن  ياه  شور 

ناریا يارب  یناور  مهم  يزوریپ  نیا  دـش و  دـیدرت  یلاوتم  هباشم و  یتامجاهت  راـهم  رد  قارع  ییاـناوت  هب  نینچمه  .درک (4)  لزلزتم 
.دوب

هک دندرک  روصت  نینچ  دندش (5) و  یتفگش  تریح و  راچد  روشک  نیا  دیدج  تیعقوم  ناریا و  يزوریپ  زا  سراف  جیلخ  ياهروشک 
هدنیآ هک  دوب  رظن  نیا  رب  یمشاه  ياقآ  .تشاد (7)  یگتسب  نامز  هب  طقف  ناریا  يزوریپ  .دوش (6)  یم  نییعت  دراد  گنج  تشونرس 

رد دـنک و  دراو  ورین  بترم  قارع  شترا  دـیاب  ای  درادـن ؛ رتشیب  هار  ود  قارع  دوب  دـقتعم  ناشیا  .دوش  یم  نییعت  اـجنیمه  رد  قارع  ي 
هتـساوخ ققحت  يانعم  هب  نیا  عقاو  رد  هک  دننک  اهر  ار  هقطنم  ای  .تسا  قارع  شترا  ندـش  ناوتان  يانعم  هب  نیا  دـگنجب و  هقطنم  نیا 

 . .تسا (8) ناریا  فادها  اه و 

181 ص :

ص 35 و 36. ذخأم 188 ، . 855 - 1
.يوفص میحر  رادرس  ، 1374  / 7  / 13 هاپس ، گنج ، یلاع  هرود  . 856 - 2

ات 26. ص 24  مراهچ 1381 ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هچملش ، ات  واف  نایدورد ، دمحم  . 857 - 3
ص 34 و 35. ذخأم 188 ، . 858 - 4
ص 35 و 36. ذخأم 188 ، . 859 - 5

يا فزوـج  ص 91 ، ناتـسبات 1381 ، هرامـش 1 ، لوا ، لاـس  ناریا ، نیگن  همانلـصف  گـنج ، تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  . 860 - 6
.قارع ناریا و  گنج  سراف و  جیلخ  يراکمه  ياروش  هلاقم  نایشیشک ،

.گنج رخآ  نیبوچ ، مارهش  ص 7 ، ، 1378  / 7  / 1، يداصتقا رابخا  همانزور  . 861 - 7
.1364  / 12  / 2 مود ، هبطخ  ص 342 ، ناتسبات 1378 ، دلج 9 ، لاس 64 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 862 - 8
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يارب یبسانم  نامز  قارع ، ییایرد  هار  عطق  دـمآ و  تسد  هب  هک  یگرزب  يزوریپ  اـب  واـف  زا  دـعب  هک  تسا  رظن  نیا  رب  یناـحور  رتکد 
هرابرد دوب  هتفرگ  ماجنا  هک  یتارکاذم  ياوتحم  اوق و  هنزاوم ي  موهفم  هرابرد ي  اهدـعب  نیلراف  کم  .دوب (1)  گنج  هب  نداد  نایاپ 
اکیرما هک  دنتـسناد  یم  ناریا  ياه ) تسیتامگارپ   ) نابلط تحلـصم  دعب  هب  راهب 1365  زا  لقادـح  : » تفگ ناریا  يزوریپ  لامتحا  ي 

اه نآ  : » درک هفاـضا  يو  .دـسرب » شزاـس  یعوـن  هب  نارهت  اـب  دریذـپب و  نآ  ياـهزرم  لـخاد  رد  ار  ناریا  بـالقنا  تـسا  رـضاح   (2)
نواعم شوب  جرج   (3) .دـنوش » زوریپ  قارع  رب  هک  داد  میهاوخن  هزاجا  اه  نآ  هب  هاـگ  چـیه  اـم  هک  دنتـسناد  یم  نینچمه  ناـیناریا ) )

دشاب هلئـسم  نیا  رگ  هراظن  دهاوخ  یمن  اکیرما  : » درک مالعا  هقطنم  هب  هزور  تشه  رفـس  زا  سپ  اکیرما ، تقو  روهمج  سیئر  ناگیر 
 . (4) .دهد » رییغت  ار  هقطنم  رد  تردق  نزاوت  دنور  گنج  شرتسگ  اب  ناریا  هک 

.دوب رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  ناریا  يژتارتسا  يارب  يدـج  یـساسا و  رایـسب  ینومزآ  عقاو  رد  نآ  ياهدـمایپ  واف و  تایلمع  رد  يزوریپ 
یلو .درک  نیمأت  ار  ناریا  ياه  هتـساوخ  یـسایس  ياه  شور  اب  ناوت  یم  تیمها  اب  ییا  هقطنم  رد  يزوریپ  اـب  دـش  یم  روصت  هک  ارچ 

.درادن تحص  تسا  هتفرگ  تروص  هک  یتابساحم  یبایزرا و  داد  ناشن  ناریا  هب  راشف  شیازفا 

لیلد هب  تسا  نشور  هکنانچ  درک ، فرـصت  ار  یتیمها  اب  هقطنم  ناریا  هچرگ  .دـش  رارقرب  دـیدج  هلداعم ي  واـف  رد  ناریا  يزوریپ  اـب 
نکمم يورشیپ  همادا ي  ناریا ، مجاهت  تمس  فادها و  هب  تبسن  قارع  يرایشوه  نمـشد و  ياوق  زکرمت  دیدش و  گنج  زور  داتفه 

ار دوخ  یماـظن  ناوت  اـت  دروآ  تسد  هب  ار  مزـال  ناـمز  نمـشد  هجیتن ، رد  دـندش (5)  فقوتم  هقطنم  رد  ناریا  ياـهورین  اذـل  دوـبن و 
يزاسزاب

182 ص :

.یلم تینما  یلاع  ياروش  ریبد  زییاپ 1378 ، لوا ، هکبش  شتآ ، هداجس  ینویزیولت  همانرب  . 863 - 1
رد دوجوم  ياه  هاگدـید  هرابرد ي  رتراک  يروهمج  تسایر  نارود  رد  اکیرما  یلم  تینما  ياروش  رایتسد  سکیپسا  يرال  . 864 - 2

ياهروشک اب  يراکمه  اوزنا و  زا  جورخ  ناهاوخ  هک  دنتـسه  ناریا  يربهر  رداک  يالاب  ياه  هدر  رد  ییاـه  هورگ  : » دـیوگ یم  ناریا 
شالت نتخاس  فقوتم  يارب  ناریا  رد  لاکیدار  رـصانع  الامتحا  : » درک هفاضا  يو  .دـننیب » یم  رطخ  رد  ار  بالقنا  اریز  دنتـسه ؛ رگید 

« .دنا هتخادرپ  نیلراف ) کم  « ) ارتنک ناریا   » يارجام ياشفا  هب  ور ، هنایم  ياه  هورگ  اب  هطبار  داجیا  يارب  هدـحتم  تالایا  هنامرحم  ياه 
(. 1367  / 1  / 31 اکیرما ، ویدار  زا  لقن  هب  ص 39 ، یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  یهاگن  )

 / 5  / 7 ندنل ، و 15 ، ص 14  ، 1367  / 5  / 8 هرامش 132 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن ، یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  . 865 - 3
.1367

ص 150. ، 1380 مراهچ ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایاپ ، ات  زاغآ  نایدورد ، دمحم  . 866 - 4
ریتلپ و یس  نافتسا  ص 20 ، هرامش 15 و 16 ، رهم 1380 ، رویرهـش و  هاگن ، همانهام  گنج ، تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  . 867 - 5

.نآ زا  هتفرگرب  ياه  سرد  قارع و  ناریا و  گنج  يژتارتسا  نوسناج ، يو  سالگاد 
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ياهورین زا  ار  هقطنم  دنتـسناوتن  دنداد  ماجنا  هک  یتامادقا  دوجو  اب  دندرک  فقوتم  ار  ناریا  يورـشیپ  هچرگ  زین  اه  یقارع  هتبلا  دـنک ؛
تیعقوم هیحور و  یماظن و  يزوریپ  نیا  اب  ناریا  هک  انعم  نیدب  .دش  رارقرب  یفیرظ  یماظن  هنزاوم ي  هجیتن ، رد  .دنریگ  سپ  زاب  ناریا 

زین قارع  دروخ و  یمن  تسکـش  ناریا  هک  دوـب  نیا  تیعـضو  نیا  یقطنم  هجیتـن  .دوب (1)  قارع  رب  يزوریپ  لاـبند  هب  نآ  زا  لـصاح 
.دش راکشآ  يدیدج  لکش  هب  هک  درک  یم  نایب  ار  گنج  یشیاسرف  تیهام  رما  نیا  .دوش  یمن  زوریپ 

یحارط و ار  یتامجاهت  هلسلس  هکنآ ، تسخن  داد : ماجنا  یساسا  مادقا  ود  واف  زا  سپ  ناریا  يرترب  نداد  رارق  ریثأت  تحت  يارب  قارع 
هلمح يا  هقباس  یب  وحن  هب  ناریا  يداـصتقا  ياـه  تخاـسریز  هب  نیا ، رب  هوـالع  .دـش (2)  روهـشم  كرحتم » عافد   » هب هک  درک  ارجا 

ناکما زا  يریگولج  ناریا و  يداصتقا  هینب ي  لیلحت  شفدـه  هک  دـیمان  يداصتقا » گنج   » ار قارع  مود  مادـقا  یمـشاه  ياـقآ  .درک 
.تفرگ ماجنا  اکیرما  يدربهار  یتاعالطا و  تیاده  اب  قارع  دیدج  تامادقا  دوجوم ، تاعالطا  ساسا  رب  .دوب (3)  گنج  همادا ي 

لباقمرد ناریا و  یناور  یحور -  يرترب  .درک  رارقرب  روشک  ود  ناـیم  یماـظن  دـیدج  هنزاوم ي  یعون  واـف  تاـیلمع  یماـظن  تیهاـم 
اکیرما ناریا و  ییورایور  زاغآ  هطقن ي  واف  عقاو ، رد  .دش  اکیرما  ینارگن  بجوم  قارع ، شترا  يارب  واف  تسکـش  یناور  ياهدمایپ 

.دش راکشآ  اه  شکتفن  تروکسا  ماگنه  هب  نیلراف و  کم  يارجام  ياشفا  اب  نآ  یماظن  یسایس -  داعبا  اهدعب  هک  دوب 

هرصب تمس  هب  يورشیپ 

سپ ناریا  یماظن  يزوریپ  نیرت  هتـسجرب  واف  حتف  هک  یلاح  نیع  رد  هک  داد  ناشن  واف  تایلمع  زا  سپ  یماظن  یـسایس -  ياهدادخر 
يارب تیمها  اب  يا  هقطنم  کی  فرـصت  رب  ینبم  دوجوم  تاروصت  تفرگ و  شلاچ  هب  ار  ناریا  يژتارتسا  یلو  دوب ، رهـشمرخ  حتف  زا 

یم ناشیا  .تسا  مهم  اکیرما  اب  لماعت  ندوب  هجیتن  یب  هرابرد ي  ییاضر  ياـقآ  تاراـهظا  .درک  شودـخم  ار  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ 
رد : » دیوگ

183 ص :

ص 124. ذخأم 165 ، . 868 - 1
.هچملش ات  واف  هب  دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب  . 869 - 2

.1364  / 8  / 24 مود ، هبطخ  ص 133 ، ذخأم 349 ، . 870 - 3
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رد اه  ناـگورگ  يدازآ  هب  امـش  رگا  دـنتفگ  اـم  هب  نپاژ  ریزو  تسخن  لازوا و  توگروت  یمـشاه ، ياـقآ  يروهمج  تساـیر  نارود 
 . (1) .داتفین » یقافتا  چیه  رما  نیا  قیقحت  زا  سپ  اما  داد ، دهاوخ  رییغت  ار  دوخ  تسایس  زین  اکیرما  دینک ، کمک  نانبل 

مادص فذح  يارب  یگدامآ  یعون  اکیرما  ناریا و  دیدج  ياه  يراکمه  ناهنپ و  تارکاذم  دـنور  رد  دـش  یم  روصت  نیا ، رب  هوالع 
تـسایس تیهام  تسا  هدرک  یم  لاسرا  قارع  هب  ار  یتاعالطا  اکیرما  هکنیا  رب  ینبم  اه  شرازگ  زا  يا  هراپ  راـشتنا  یلو  دراد ، دوجو 
تاماقم زا  لقن  هب  نامز  نامه  رد  زمیات  كرویوین  همانزور ي  یتح  .درک (2)  راکشآ  هدنرب » نودب  گنج   » بوچراچ رد  ار  اکیرما 
يورشیپ زا  يریگولج  يارب  تاعالطا  نیا  : » تشون قارع  هب  تاعالطا  هئارا ي  زا  اکیرما  فده  هرابرد ي  اکیرما  هجراخ ي  ترازو 

 . (3) .دش » یم  هداد  رارق  قارع  رایتخا  رد  ناریا  یعطق 

دـشاب لعفنم  واف  تایلمع  زا  لصاح  يرترب  نتفرگ  هدیدان  راشف و  ربارب  رد  : » تشاد ور  شیپ  رد  هنیزگ  ود  دیدج  تیعـضو  رد  ناریا 
دیدـشت لابند  هب  اکیرما  قارع و  هلحرم ، نیا  رد  .دـنک  يراشفاپ  گنج  هب  نداد  نایاپ  فدـه  اـب  يزوریپ  قیمعت  شرتسگ و  يارب  اـی 

يراج لاس  : » تفگ قارع ، ییاوه  يورین  تقو  هدـنامرف  نابعـش ، دـیمح  هکناـنچ  .دـندوب  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  ناریا  هب  راـشف 
تـسکش حرط  زا  هلحرم  نیلوا  .دش  دهاوخ  رجنم  قارع  عفن  هب  گنج  نتفای  نایاپ  هب  هک  دـید  دـهاوخ  دوخ  هب  عیرـس  یعطق و  لوحت 

لاس نیا  رد  تسا  نشور  هکنانچ   (4) .دـشدهاوخ » لماک  نآ  یتفن  عبانم  صوصخب  روشک  نیا  يژرنا  عبانم  هیلک ي  مادـهنا  اب  ناریا 
.تفای شهاک  دصرد  هاجنپ  ناریا  یتفن  دمآرد  دیسر و  رالد  هد  هژیو  هب  تفن  تمیق 

.دوب (5) گنج  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يزوریپ  زا  يریگولج  يارب  شالت  درک  مالعا  زتلوش  هکنانچ  اکیرما  یجراـخ  تساـیس 
 . (6) .دنشاب » هتشاد  زوریپ  ای  هدنزاب  فرط  گنج  هکنیا  نودب  تسا ، گنج  نداد  نایاپ  فده  : » تفگ هنیمز  نیا  رد  زتلوش 

، هدش نونکات  هک  یتابساحم  رد  : » دیوگ یم  دهد و  یم  حیضوت  ار  باختنا  نیا  تلع  یمـشاه  ياقآ  .دیزگرب  ار  مود  هنیزگ ي  ناریا 
یطیارش چیه  ام  رظن  هب 

184 ص :

ص 3. ، 1382  / 1 یگتسبمه 27 /  همانزور  . 871 - 1
.1365  / 10 اکیرما 22 /  ویدار  ص 103 ، ، 1365  / 10  / 23 هژیو ، ياه  شرازگ  هیرشن  ، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 872 - 2

ص 102. نامه ، . 873 - 3
ص 170. ذخأم 352 ، . 874 - 4
ص 169. ذخأم 352 ، . 875 - 5
ص 169. ذخأم 352 ، . 876 - 6
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يداصتقا طیارش  روشک و  یمومع  عضو  : » درک هفاضا  ناشیا   (1) .دروخ » یمن  مشچ  هب  گنج  دربشیپ  رد  مینک  عیرست  هکنیا  زا  رتهب 
ره هک  هدیـسر  ییاج  هب  نالا  گنج  عضو  .میناسرب  يا  هطقن  هب  رتدوز  میناوتب  رگا  ار  هلئـسم  نیا  اـم  هک  دـنک  یم  باـجیا  مه  روشک 

 . (2) .میناسرب » نایاپ  هب  ار  گنج  رتدوز  هچ  ره  دیاب  ام  دهد  یم  ناشن  يا  هبساحم 

نیا حیـضوت  رد  ياضر  ياقآ  .دـمآ  دوجو  هب  گنج  تشونرـس  نییعت  يارب  يدـیدج  ياـضف  روشک  رد  اددـجم  شرگن ، نیا  یپ  رد 
.دشاب هتـشاد  موهفم  نآ  رد  مه  رخآ  لاس  دـناوت  یم  هکنیا  نمـض  .درادـن  ینعم  رخآ  لاس  اعطق  تشونرـس  لاس  : » دـیوگ یم  موهفم 

رگا .میراد  شیپ  رد  یتخـس  رایـسب  بقاوع  مینکن  ادـیپ  گنج  رما  رد  یـشهج  لاسما  اـم  رگا  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  تشونرـس  لاـس 
يدنک اب  میرادنرب و  مدق  عیرـس  رگا  تسا ، بوخ  یلیخ  عضو  میـسرب  یعطق  ياه  يزوریپ  هب  ام  هدنیآ  لاس  لیاوا  و  ( 1365  ) لاسما

 . (3) .دوب » دهاوخ  راوشد  یلیخ  هدنیآ  طیارش  میورب  شیپ 

ادیپ شمارآ  نمـشد  دیراذگن  چیه  اه  ههبج  رد  : » دنتـشاد دـیکأت  طیارـش  تاظحالم و  عومجم  هب  هجوت  اب  هتـشذگ  دـننامه  زین  ماما 
کی وا  هک  دیراذگن  دیاب  .دزادنا  یم  تمحز  هب  ار  امـش  دنک و  یم  رتدایز  زیهجت  دور و  یم  دنک  ادیپ  شمارآ  دیراذگب  رگا  دـنک ،

 . (4) .دنیایب » نوریب  بارطضا  زا  اه  نآ  هک  دیراذگن  دنتسه  بارطضا  رد  نالا  دیایب ، نوریب  بارطضا  زا  بش 

تحت هک  نمشد  یماظن  ياه  تایلمع  ربارب  رد  تمواقم  رب  هوالع  یماظن  یسایس -  ياه  ترورض  ماما و  ياهدومنهر  ساسا  رب  هاپس 
(، 1365  / 4  / 9  ) نارهم رهــش  يریگ  سپزاـب  يارب  ار  يالبرک 1  ياـه  تاـیلمع  تفرگ ، ماـجنا  كرحتم » عاـفد  يژتارتسا   » ناونع

كاـخ قمع  رد  ار  حتف 1  (، 1365  / 6  / 10  ) هیمعلا هلکـسا  يور  ار  يالبرک 3  (، 1365  / 6  / 10  ) نارمع جاـح  رد  ار  يالبرک 2 
هدرتسگ و یتایلمع  مزلتـسم  گنج  تشونرـس  نییعت  لاح ، نیع  رد  .داد  ماـجنا  رگید  تاـیلمع  يدادـعت  و  ( 1365  / 7  / 19  ) قارع
، واف رد  بونج و  هقطنم ي  رد  اهورین  رارقتـسا  هب  هجوت  اب  هظحالم و  نیمه  بوچراچ  رد  .دوب  تیمها  اب  هقطنم ي  کـی  رد  يزوریپ 

يارب

185 ص :

ص 161. ذخأم 352 ، . 877 - 1
ص 161 و 162. ذخأم 352 ، . 878 - 2
ص 146 و 147. ذخأم 263 ، . 879 - 3

.1365  / 4  / 28 ص 13 ، دلج 20 ، رون ، هفیحص  . 880 - 4
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تمس هب  يورـشیپ  نمـشد  يرایـشوه  لیلد  هب  واف  هقطنم ي  رد  هکنیا  هب  رظن  .دش  ماجنا  يدایز  ياه  یـسررب  ثحب و  هقطنم  باختنا 
هریزج یبونج  ياهتنا  يرتمولیک  راهچ  ات  هچملش  لامش  رد  یعلض  جنپ  لصاف  دح  رد  يا  هقطنم  اذل  دوبن ، نکمم  رـصقلا  ما  هرـصب و 

 . .دش (1) باختنا  هرصب  تمس  هب  يورشیپ  فده  اب  بیصخلاوبا  هچملش و  روحم  ود  اب  ونیم  ي 

متفه و رکشل  هبقع ي  ندرک  دودسم  يارب  صاصرلا  ما  نیراوب و  ریازج  لصاف  دح  زا  روبع  يارب  هژیو  کیتکات  اب  دیـسر  یم  رظن  هب 
لباق يدوخ  ياهورین  يارب  نیمز  اریز  دـشاب ؛ نکمم  يزوریپ  هب  یباـیتسد  قارع ، شترا  متفه  هاپـس  موس و  هاپـس  دـح  طـخ  زا  روبع 

.درک یم  هیزجت  ار  نمشد  ياوق  دوب و  راوشد  نآ  يزاسکاپ  نمشد  يارب  دنفادپ و 

دش زاغآ  هاـم 1365  يد  موس  رد  يالبرک 4  تایلمع  تشاد ، دوجو  تایلمع  نیا  رد  يزوریپ  بسک  يارب  هک  يداـیز  يراودـیما  اـب 
تایلمع تسکـش  یماظن  یـسایس -  ياهدـمایپ  رب  هبلغ  هلحرم  نیا  رد  .دـش  فقوتم  دـعب  تعاس  نمشد 24  يرایـشوه  لیلد  هب  یلو 

.دوب راوشد  رایسب  يالبرک 4 

تشاد دوجو  ناریا  يارب  رواب  نیا  اریز  دش ؛ راکشآ  هتشذگ  زا  شیب  اکیرما  دیدج  شقن  تایلمع  تسکـش  تلع  لیلحت  هیزجت و  رد 
رگا : » تسا دقتعم  يو  میدوب (3)  هاگآ  نآ  زا  هلمح  عورـش  زا  لبق  ام  : » تفگ ییارماس  قیفو  اهدـعب  .تسا (2)  هتفر  ول  تایلمع  هک 

هرابرد هللاریخ  ناندع  اهدعب   (4) .تفرگ » یم  رارق  دیدهت  ضرعم  رد  مه  دادغب  دش و  یم  لاغشا  هرصب  اعطق  میتشادن  ار  یهاگآ  نیا 
دندش یم  قفوم  رگا  اه  یناریا  .دوب  هرـصب  رهـش  ناریا  فده  : » دیوگ یم  يو  .تسا  مهم  هک  دهد  یم  یتاحیـضوت  ناریا  فادها  ي 

هب ار  هرصب  لامش  هللادبع و  روخ  واف و  مامت  دندرک و  یم  عطق  ار  متفه  موس و  هاپـس  نایم  طابترا  دنـشخب  ققحت  ار  دوخ  ياه  فده 
سپس يو   (5) .میدرک » حرط  مزال  ياه  هشقن  میدوب و  هدامآ  ام  هک  تسا  نیا  ینونک  تسکش  تلع  .دنروآ  یم  رد  دوخ  لاغشا 

186 ص :

زکرم ربجنر ، دواد  متاخ  هاگرارق  يوار  هتشون  يالبرک 4 ، تایلمع  يزیر  حرط  شرازگ  هب  دـینک  هاگنآ  رتشیب  عالطا  يارب  . 881 - 1
.گنج تاقیقحت  تاعلاطم و 

.ربیخ هصرع  يادهش  شیامه  رد  یمشاه  ياقآ  ینارنخس  ص 2 ، ، 1382  / 10 / 22 تاعالطا ، همانزور  . 882 - 2
.هریزجلا هکبش  اب  یصاصتخا  يوگو  تفگ  ص 14 ، ، 1381  / 12 / 6 ون ، سای  همانزور  . 883 - 3

.نامه . 884 - 4
ص 113 و 114. دنفسا 1366 ، هرامش 1 ، یسررب ،»  » نتلوب نارادساپ ، هاپس  لک  داتس  یسایس  تنواعم  . 885 - 5
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« .مینک یم  رکـشت  نانآ  زا  تاعالطا  نیا  رطاخ  هب  ام  : » تفگ دوب  هداد  رارق  روشک  نیا  راـیتخا  رد  اـکیرما  هک  یتاـعالطا  هب  هجوت  اـب 
 . (1)

زا رتمک  یط  يالبرک 4 ، تایلمع  تسکش  ياهدمایپ  رب  هبلغ  دوجوم و  ياه  ترورض  طیارش و  هب  خساپ  رد  يالبرک 5 (2)  تایلمع 
نئارق دهاوش و  ساسا  رب  .دش  ارجا  هرصب  قرـش  هقطنم ي  رد  هام 1365  يد  رد 19  یحارط و  تاـیلمع ، نیا  فقوت  زا  سپ  هتفه  ود 

يـالبرک 5 تاـیلمع  اـب  اذـل  دوب ، نآ  يریگ  سپزاـب  واـف و  هقطنم ي  هب  هلمح  لاـبند  هب  یماـظن  هنزاوم ي  رییغت  يارب  قارع  دوجوم ،
.دش نکمم  هرصب  قرش  هقطنم ي  رد  ناریا  ياهورین  يورشیپ  هجیتن ، رد  دش و  ریگلفاغ 

ياهدمایپ هب  تبسن  شنکاو  .دش (3)  ماجنا  يالبرک 4  تاـیلمع  زا  رتهب  رت و  مهم  بتارم  هب  ناسانـشراک  رظن  هب  يالبرک 5  تایلمع 
ربامیپاوه وان  هرـصب ، طوقـس  اب  قارع  تسکـش  زا  يریگولج  يارب  اکیرما  .دوب  رهـشمرخ  حتف  هیبش  يا  هزادنا  ات  يالبرک 5  تایلمع 

اب اکیرما  دنتـشون  گنوتیاس  هچیود  دوز  لـگیپشا و  تلو ، يد  ياـه  هماـنزور  .درک (4)  سراف  جـیلخ  هناور ي  ار  يدـنک  فا  ناـج 
 . .دوش (5) گنج  دراو  ناریا  اب  هرصب  طوقس  تروص  رد  ات  تسا  هدامآ  یگنج  يامیپاوه  دصشش  نادرگ و  شش 

زا يریگولج  نیلراف و  کم  کی  يارجام  ياشفا  زا  سپ  هقطنم ، رد  اکیرما  ياه  تسایس  يرابتعا  یب  زا  يرادرب  هرهب  يارب  اه  سور 
زا هیوناژ 1986 م  متـشه  رد  يا  هینایب  یط  للم  نامزاس  رد  قباس )  ) يوروش یگدـنیامن  تئیه  .دـنداد  ناشن  شنکاو  قارع  تسکش 

تـسایس اب  دندرک  يراودیما  راهظا  اه  يوروش  .دـش (6)  گنج  زیمآ  تملاسم  لصف  لح و  راتـساوخ  درک و  داـقتنا  ناریا  هلمح ي 
گنج نیا  : » تفگ زین  فچاـبروگ  .دوش  راداو  وگو  تفگ  هار  زا  گـنج  لـصف  لـح و  هب  ناریا  قارع ، هب  یگنج  تاحیلـست  شورف 

« .درادن دوجو  يرگید  هار  دوب ، دهاوخ  رتهب  دریگ  تروص  مادـقا  نیا  رتدوز  هچ  ره  دـبای و  نایاپ  یـسایس  تارکاذـم  قیرط  زا  دـیاب 
 . (7)

187 ص :

يرازگربخ شرازگ  ص 117 ، ، 1365  / 10  / 1 هرامش 287 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 886 - 1
.دادغب زا  هسنارف 

.گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  هرصب ، قرش  رد  دربن  هب  دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب  . 887 - 2
ص 285. ذخأم 159 ، . 888 - 3

.1365  / 10  / 28 لیئارسا ، ویدار  زا  لقن  هب  ص 400 و 401 ، ذخأم 74 ، . 889 - 4
 / 11 ملهکتـسا 2 /  زا  1365 و   / 10 نب 29 /  زا  یمالـسا  يروهمج  يرازگربخ  زا  لـقن  هب  و 401 ، ص 400  ذخأم 74 ، . 890 - 5

.1365
نیب یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع  یخسار  گنشوه  همجرت  قارع ، ناریا و  دحتم -  للم  نامزاس  مویه.ر ، نورماک  . 891 - 6

ص 129. ، 1367 نارهت ، یللملا 

ص 175. ذخأم 352 ، . 892 - 7
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يزوریپ هباثم  هب  گنج  نیا  رد  ناریا  يزوریپ  : » تفگ ناریا  يزوریپ  یلامتحا  جیاتن  هب  هجوت  اب  هسنارف ، قبـسا  روهمج  سیئر  نارتیم ،
نامزاس رد  سیلگنا  تقو  ریفس   (1) .دنز » مه  رب  ار  هنارتیدم  برع و  ناهج  لک  تابث  دناوت  یم  هک  دوب  دهاوخ  یمالـسا  ياهوردنت 

هدـنراذگ ي اپریز  هقطنم و  رد  دوجوم  عضو  هدـننز ي  مه  رب  نیا  یبالقنا ، ناریا  ندـش  زوریپ  هب  لـیام  سک  چـیه  : » تفگ زین  لـلم 
 . (2) .تسین » یللملا  نیب  فرع  قوقح و 

شـالت ياـه  سفن  نیرخآ   » هلزنم ي هب  (3) و  گـنج » رد  شخرچ  هطقن ي   » یماـظن نارگلیلحت  یخرب  معز  هـب  يالبرک 5  تایلمع 
سپ دوب  هتخومآ  گنج  نیدایم  رد  هک  یتایبرجت  ناریا  نیبوچ ، مارهـش  رظن  زا   (4) .دوب » یماظن  لح  هار  قیرط  زا  گـنج  متخ  يارب 
لماک مادـهنا  اب  طقف  هک  ییگنج  فادـها  لوصو  قلطم و  يزوریپ  هب  یبایتسد  يارب  یئزج  ياـه  تیقفوم  اریز  درک ؛ شومارف  واـف  زا 

دوب و هنیزهرپ  رایـسب  ناریا  يارب  هرـصب  يوس  هب  يورـشیپ  يو ، نامگ  هب  .دیسر (5)  یمن  رظن  هب  یفاک  دوب ، یـسرتسد  لباق  نمـشد 
 . .دش (6) یمن  طقاس  قارع  میژر  مه  هرصب  یلامتحا  ریخست  اب  یتح  دبای و  موادت  تسناوت  یمن 

رد ناریا  لاـح ، نـیع  رد  تفاـی و  یم  شهاـک  یعطق  يزوریپ  ندروآ  تـسد  هـب  لاـمتحا  یبـسن ، ياـه  يزوریپ  دوـجو  اـب  نیارباـنب ،
نیب گنج و  شرتسگ  ناریا و  هب  راشف  دـیدشت  اـب  قارع  اریز  دوبن ؛ رداـق  یـشیاسرف  گـنج  همادا ي  هب  هک  دوب  هتفرگ  رارق  یتیعـضو 

 . .دوب (7) هدرک  راوشد  ناریا  يارب  ار  گنج  همادا ي  نآ  ندرک  یللملا 

رد زین  یمشاه  ياقآ  .تسا (8)  تخـس  گنج  هک  داد  ناشن  ام  هب  دیوگ ، یم  دیـشر  رادرـس  هکنانچ  يالبرک 5 ، تاـیلمع  عقاو ، رد 
اب راگنا  هک  میدوب  کیدزن  مه  هب  ردـقنآ  .دوب  هچملـش  رد  گـنج ، رد  اـم  هبرجت ي  نیرتهب  : » دـیوگ یم  یـصاصتخا  يوگ  تفگ و 
هب اجنآ  زا  .دندش  ساسح  مه  اه  یجراخ  : » دیوگ یم  ناشیا  سپـس  .دـندرک » عافد  اعقاو  مه  اه  نآ  .میدز  یم  مه  تروص  هب  تشم 

 . (9) .دوش » یمن  درک  نشور  نم  يارب  هک  دوب  يا  هبرجت  تایلمع  نیا  دنوش ، گنج )  ) دراو دنتفرگ  میمصت  اه  ییاکیرما  دعب 

188 ص :

ص 176. ذخأم 352 ، . 893 - 1

ص 176. ذخأم 352 ، . 894 - 2

ص 300. ذخأم 159 ، . 895 - 3

ص 127. ذخأم 135 ، . 896 - 4
ص 124 و 125. ذخأم 135 ، . 897 - 5

ص 127. ذخأم 135 ، . 898 - 6

ص 125. ذخأم 135 ، . 899 - 7
.1380  / 11  / 1 حلسم ، ياهورین  لک  داتس  سیئر  نیشناج  دیشر ، یلعمالغ  رادرس  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 900 - 8

.1379  / 7  / 11 یناجنسفر ، یمشاه  ياقآ  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 901 - 9

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 911 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_188_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_188_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_188_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_188_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_188_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_188_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_188_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_188_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_188_9
http://www.ghaemiyeh.com


تسا (1) و دـنمتردق  ناریا  یگنج  نیـشام  داد  ناشن  هچرگ  .دوب  ناسکی  واف  تایلمع  اب  يالبرک 5  تایلمع  هجیتن ي  یماـظن  رظن  زا 
ناریا هک  انعم  نیدـب  .تفای  موادـت  نیـشیپ  نزاوت  نامه  یلو   (2) دـهد ، یم  تسکـش  قارع  دوش  كرادـت  یبوخ  هب  هک  یتروص  رد 

ياه يزوریپ  لمع  رد  .دوبن  رداق  هدش  فرصت  قطانم  زا  ناریا  ياهورین  ندنار  بقع  هب  زین  قارع  دهد و  تسکـش  ار  قارع  تسناوتن 
کی چیه  اریز  درک ؛ یم  یشیاسرف  ار  گنج  تیهام  نآ ، راهم  اب  قارع  يارب  يورشیپ و  اب  ناریا  يارب  تیعـضو  نیا  زا  لصاح  یبسن 

.دنتشادن ار  گنج  هب  نداد  نایاپ  یماظن و  يزوریپ  هب  یبایتسد  تردق  روشک  ود  زا 

یهجوت لباق  شخب  تایلمع  نیا  رثا  رب  دـیوگ  یم  يالبرک 5  تایلمع  زا  سپ  ناریا  یماظن  تیعـضو  هرابرد ي  اهدعب  ییاضر  ياقآ 
دوب و هدروخ  تسکش  تاناکما  ندناشک  يارب  روشک  يژتارتسا  .دش  ریگ  نیمز  هچملش  نونجم و  ریازج  واف ، هقطنم  رد  هاپس  ناوت  زا 

گنج دراو  روشک  رگا  هک  متـشون  همان  ماما  هب  دـیوگ  یم  ناشیا  .دوبن  نکمم  يریگلفاغ  اریز  دیـسر ؛ تسب  نب  هب  بونج  رد  گنج 
دنفادپ میتشاد : لح  هار  هس  تیعـضو  نآ  رد  ام  تسا  دقتعم  یناخمـش  ياقآ  .دنک (3)  یم  عورـش  ام  هیلع  ار  شتالمح  قارع  دوشن ،

 . .دوب (4) حلص  موس  لح  هار  ساسح و  قطانم  هب  هلمح  قارع ، یلامتحا  تامجاهت  ربارب  رد 

ياه ههبج  رگید  قطانم  هب  دـیاب  هک  دروآ  دوجو  هب  اه  یناریا  رد  ار  ساسحا  نیا  هرـصب  قرـش  ياهدربن  : » دـیوگ یم  ییارماـس  قیفو 
يارب مزال  طیارـش  دـنزاس و  هدـنکارپ  رگید  یتایلمع  قطانم  رد  ار  ام  ياهورین  ناـشیاه ، ناـیز  شهاـک  نمـض  اـت  دنـشیدنیب  گـنج 

 . (5) .دیآ » مهارف  يریگلفاغ 

گرزب تایلمع  دودحم و  تایلمع  زا  يا  هعومجم  هدنیآ  تایلمع  درک  دیکأت  صوصخ  نیا  رد  هاپـس  تقو  هدنامرف ي  ییاضر  ياقآ 
.دش دهاوخ  ماجنا  دیدج ، ییا  ههبج  داجیا  فده  اب  قارع  لخاد  رد  یمدرم  ياهورین  حیلـست  هدرتسگ  تایلمع  يارب  .دوب  دهاوخ  رت 

 . (6)

189 ص :

ص 478. ، 1373 اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  نیدت ، دمحا  همجرت  گرم ، يرگادوس  نمرمیترآ ، تنک  . 902 - 1
ص 293. ذخأم 159 ، . 903 - 2

.ییاضر نسحم  ، 1374  / 11  / 12 هاپس ، گنج  یلاع  هرود  . 904 - 3
.نامه . 905 - 4

ص 90. ذخأم 50 ، . 906 - 5
ص 293. ذخأم 159 ، . 907 - 6
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اه شکتفن  گنج  رد  لثم  هب  هلباقم 

نایماح يزاسدـعاقتم  قارع و  هب  راشف  اه و  ههبج  رد  يزوریپ  بسک  اب  ات  دوب  نیمز  يور  رب  گـنج  ندرک  دودـحم  ناریا  يژتارتسا 
ندـش هتـسکش  ناریا و  راشف  شیازفا  زا  ینارگن  لیلد  هب  قارع  لباقم  رد  .دزاس  مهارف  ار  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  هنیمز ي  روشک ، نیا 

اب ایرد  رد  نارهت و  هژیو  هب  یماظنریغ  قطانم  هب  هلمح  اب  اوه  رد  گنج  شرتسگ  ددصرد  تسکـش ، زا  بانتجا  شا و  یعافد  طوطخ 
، مدرم هب  یناور  راشف  ناریا و  يزرا  عبانم  عطق  دـندرک  یم  روصت  اه  یقارع  .دوب  يداـصتقا  ياـه  تخاـسریز  اـه و  شکتفن  هب  هلمح 

.درک دهاوخ  دعاقتم  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  ناریا  ماجنارس 

سراف و جیلخ  رد  ناریا  یـشخب  تابث  یخیرات  شفن  نینچمه  ثعب و  میژر  زا  مدرم  کیکفت  قارع و  مدرم  هرابرد ي  ناریا  تسایس 
یـشنکاو چیه  اهرهـش  اه و  شکتفن  هب  قارع  تالمح  ربارب  رد  ناریا  ادتبا  ات  دـش  ببـس  تفن ، رودـص  يارب  هقطنم  رد  تینما  هب  زاین 

ار لثم  هب  هلباقم  تسایس  ات  دش  بجوم  روشک  نآ  نتشادزاب  ناریا و  هب  قارع  راشف  شیازفا  زا  يریگولج  ترورـض  یلو  دهدن  ناشن 
، دیآ یم  شیپ  گنج  هیاس ي  رد  هک  مه  یلئاسم  هیقب ي  رد  : » دیوگ یم  تسایـس  نیا  تیهام  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  .دـنک  ذاختا 

هتفریذپ لصا  کی  ناونع  هب  ایند  لک  رد  هک  لثم  هب  هلباقم  تسایس  نامه  یمالسا و  صاصق  تسایـس  نامه  .تسا  نیمه  ام  تسایس 
 . (1) .تسا » هدش 

هب قارع  تالمح  مغر  یلع  ياه 1361 و 1362  لاس  رد  هکنانچ  .دـش  زاغآ  لاس 1363  زا  سراف  جـیلخ  رد  لثم  هب  هلباقم  تسایس 
راشتنا اب  لاـس 1362  مود  هـمین ي  زا  .دادـن (2)  ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  هنوگ  چـیه  ناریا  دروم ) اعمج 38   ) اه شکتفن  نکراـخ و 

مامتا زا  سپ  تقو ، ریزو  تسخن  يوسوم ، سدنهم  .تفای  شیازفا  ناریا  ینارگن  قارع ، هب  درادناتا  رپوس  يامیپاوه  لیوحت  شرازگ 
یمشاه ياقآ   (3) .دـش » دـهاوخ  نماان  اهروشک  همه ي  يارب  دوش ، نماان  ناریا  يارب  سراف  جـیلخ  رگا  : » تفگ تلود  تئیه  هسلج 

قوقح زا  روشک  نیا  یشوپ  مشچ  ناریا و  یتایح  عبانم  هب  ندز  هبرض  يارب  قارع  هب  درادناتا  رپوس  لیوحت  : » دوب رظن  نیا  رب  زین 

190 ص :

.1363  / 5  / 26 مود ، هبطخ  ص 339 و 340 ، ناتسبات 76 ، لاس 63 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 908 - 1
ص 108 و 109. ذخأم 245 ، . 909 - 2

ص 89. لوا ، پاچ  راهب 1376 ، مجنپ ، دلج  لاس 62 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 910 - 3
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ام هک  يروط  نآ  گنج  تسین  لیام  یناـهج  رابکتـسا  عقاو ، رد   (1) .تسا » نانمـشد  ربارب  رد  میلـست  سراف و  جیلخ  رد  دوخ  یمتح 
ماما .درک  حرطم  ار  زمره  هگنت  ندرک  دودـسم  عوضوم  یگدنرادزاب (3)  فدـه  اب  ناریا  لیلد  نیمه  هب  .دوش (2)  مامت  میهاوخ  یم 

ار زمره  هگنت  تردـق  اب  ناریا  تلود  داد  رادـشه  دـننک  یم  هدافتـسا  تفن  زا  هک  ییاهروشک  هقطنم و  ياهروشک  هب  باـطخ  ینیمخ 
يریگ عضوم  زا  سپ  یمشاه  ياقآ  .دید (5)  دهاوخن  ار  تفن  گنر  سک  چـیه  دـنزب  ار  ام  عبانم  قارع  رگا  دنک (4) و  یم  دودسم 
هتـسب زمره  هگنت ي  تسین  بوخ  مه  ام  يارب  نوچ  دیاین  شیپ  سراف  جـیلخ  رد  عضو  نیا  مینک  شالت  دـیاب  ام  هک  داد  حیـضوت  ماما 

 . .دنوش (7) یم  مورحم  ایند  همه  دروخن  ام  درد  هب  سراف ) جیلخ   ) اجنیا رگا  یلو  دوش (6) 

ياه هتـساوخ  فادها و  زا  عوضوم  نیا  دوزفا و  اه  ینارگن  هنماد ي  رب  ناریا  زیمآدیدهت  ياهرادشه  قارع و  تالمح  دنور  همادا ي 
تـسین نامتحلـصم  دننزب  مه  ار  ام  تفن  فصن  رگا  یتح  : » تفگ درک و  لیدعت  ار  ناریا  ياهرادشه  یمـشاه  ياقآ  اذل ، .دوب  قارع 

رد هک  دنام  یم  تکاس  ای  ناریا  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  .تسا  هدش  یحارط  ویرانـس  ود  دوب  دقتعم  ناشیا   (8) .میدنبب » ار  زمره  هگنت 
رد نیرفآ  نارحب  وجارجام و  يروشک  تسا  هدـش  هک  ییاه  ینیچ  هنیمز  اب  هک  ددـنب  یم  ار  زمره  هگنت ي  ای  دوش  یم  هفخ  هرـصاحم 

 . .دوش (9) یم  یفرعم  ایند 

رد ینیرفآ  نارحب  أشنم  گنج -  رد  تسکـش  زا  ینارگن  لیلد  هب  ثعب -  بزح  هنابلط ي  بوشآ  ياه  تسایـس  تیهام  هکنیا  هب  رظن 
هنیمز نیمه  رد  زین  گینک  فلار  .دش  بانتجا  قارع  ياه  تسایـس  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  زا  اذل  دش (10)  یم  یبایزرا  سراف  جیلخ 

هدش یحارط  لیلد  نیا  هب  اه  شکتفن  هب  قارع  تالمح  هک  دوب  هدش  نشور  ناریا  يارب  ( 1363  ) لاس 1984 م رد  : » دسیون یم 

191 ص :

.1362  / 7  / 29 یبرع ، هبطخ  ص 166 و 167 ، نامه ، . 911 - 1
.1362  / 7 / 22 مود ، هبطخ  ص 108 ، نامه ، . 912 - 2

رگید لئاسم  گنج و  هب  عجار  مدیسر ، ماما  تمدخ  هدزای  تعاس  : » دسیون یم  دوخ  تارطاخ  همانراک و  رد  یمشاه  ياقآ  . 913 - 3
تاناکما نتـشاد  رطاخ  هب  سراف و  جیلخ  رد  ییوجارجام  زا  برغ  ندناسرت  رطاخ  هب  هک  دندرک  تقفاوم  .مدرک  تروشم  هرکاذـم و 

يوروش اب  بوخ  طباور  داجیا  هب  اـه  يدـنمزاین  جورخ  دورو و  ياـه  هار  ندـش  هتـسب  زمره و  هگنت ي  رد  ندـش  ریگرد  تروص  رد 
(. نابآ 1362  21 هبنش ، تارطاخ  ص 371 ، شلاچ ، شمارآ و  « ) .مینک مادقا 

.1362  / 6  / 31 ص 122 ، دلج 18 ، رون ، هفیحص  . 914 - 4
.1362  / 6  / 28 ص 112 ، نامه ، . 915 - 5

.1362  / 7 / 2 لوا ، هبطخ  ص 57 ، ذخأم 394 ، . 916 - 6
.1362  / 7  / 22 مود ، هبطخ  ص 116 و 117 ، ذخأم 394 ، . 917 - 7

.1362  / 7  / 22 مود ، هبطخ  ص 115 ، ذخأم 394 ، . 918 - 8
.یبرع هبطخ  همجرت  ص 270 ، ذخأم 392 ، . 919 - 9

.1363  / 2  / 28 مود ، هبطخ  ص 148 ، ذخأم 392 ، . 920 - 10
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هلخادم هب  ار  نآ ) هدمع ي  نادحتم  دـیاش  و   ) هدـحتم تالایا  نیا  هک  دـنک  کیرحت  هنایوج  یفالت  مادـقا  یعون  هبار  ناریا  هک  تسا 
 . (2) .تساه » نآ  تسد  ندرشفن »  » نکمم هار  اهنت  هک  دش  هجوتم  ینشور  هب  ناریا  دناوخ و  یم  ارف  ندرک (1) 

ار يدـیدج  تسایـس  زمره  هگنت ي  ندرک  دودـسم  ياج  هب  تشاد  قارع  ياـه  تسایـس  تیهاـم  فادـها و  زا  هک  یلیلحت  رد  ناریا 
زا هلحرم  نـیا  رد  .دوـب (3)  یتـیوک  یـشکتفن  هب  لـباقتم  هلمح ي  ناریا ، یماـقتنا  مادـقا  نیلوا  تـشهبیدرا 1363  رد  درک و  ذاـختا 

هلمح شکتفن  هب 53  قارع  لاـس 1363  رد  عومجم  رد  .دش (4)  یم  هدافتـسا  لثم  هب  هلباقم  يارب  شترا  ییاوه  ییایرد و  تامادـقا 
 . .دوب (5) شکتفن  هب 18  هلمح  ناریا  شنکاو  هک  یلاح  رد  درک 

تـسایس نیا  رب  اه  یقارع  میدرک ، ربص  یلیخ  ام  ایرد  رد  : » تفگ یلیلحت  یط  ناریا  لثم  هب  هلباقم  تسایـس  نییبت  رد  یمـشاه  ياـقآ 
رگا .میدرک  ربص  ام  یلو  دنهد ، رارق  فده  ار  تفن  ياه  هاچ  دننزب و  ار  ردانب  اه و  یتشک  دننک ، هدولآ  ار  تسیز  طیحم  هک  دـندوب 

تاعالطا اه ، کشوم  لوپ ، .تسین  اهنت  قارع  هک  میدـید  یلو  مینکن ، مادـقا  يراک  هب  اـم  هک  دوب  نکمم  دوب  اـهنت  هار  نیا  رد  قارع 
قارع هزادنا ي  هب  سراف  جیلخ  رد  هک  یناسک  .دنداد  یم  وا  هب  اه  تردـقربا  ای  رواجم  ياهروشک  ار  اهامیپاوه  ریـسم  یتح  یماظن و 

تـسایس میدیـسر  هطقن  نیا  هب  هک  یماگنه  اذل  .دنتـسه  کیرـش  اهریـسم  ندش  نماان  ای  اه  بآ  ندش  هدولآ  ار  اه  نآ  دنراد  یعفانم 
 . (6) .مییآ » یمرب  مه  رخآ  ات  میدمآرب و  مه  نآ  هدهع ي  زا  .میدرک  مالعا  ار  هبرض » لباقم  هبرض  »

رد ییاوه  هلمح ي  راب  تصش  هکنانچ  تفرگ ؛ رس  زا  كراخ  هب  ار  هدرتسگ  تالمح  زا  يدیدج  جوم  قارع  لاس 1364  ناتسبات  رد 
هک یتاراسخ  رب  هوالع  اریز  دش ؛ دیدشت  ناریا  ياه  ینارگن  تالمح ، نیا  اب  .دش  تبث  هام  شش  هرود ي  نیا 

192 ص :

ربامیپاوه وان  دراد ، هگن  زاب  ار  سراف  جـیلخ  کیژتارتسا  هاربآ  یتمیق  ره  هب  دوب  هداد  لوق  اـکیرما  اـه  شرازگ  یخرب  رباـنب  . 921 - 1
رباـمیپاوه واـن  سیلگنا  دـمآ و  دـنه  سوناـیقا  هـب  يزکرم  ییاـکیرما  زا  سراـف  جـیلخ  رد  نارحب  ینیب  شیپ  ساـسا  رب  اـکیرما  رجنر 

(. سرپدتیانوی يرازگربخ  شرازگ  ص 88 و 89 ، مجنپ ، ج  هعمج ، ياه  هبطخ   ) .داتسرف هقطنم  هب  ار  لبیسینونیا » »
ص 176. ذخأم 25 ، . 922 - 2

ص 32 و 33. ذخأم 188 ، . 923 - 3
ذخأم 94،190. . 924 - 4

ص 108 و 109. ذخأم 245 ، . 925 - 5
ذخأم 392. . 926 - 6
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دروـم ار  شکتفن  ناریا 14  و  شکتفن  قارع 33  هلحرم ، نیا  رد  .تشادـن  ینادـنچ  ریثأت  لثم  هب  هلباـقم  تسایـس  دوب  هدـش  لـمحتم 
ار دوخ  ياه  تسایـس  ناریا  اددجم  .درک (2)  زاـغآ  زمره  هگنت  رد  ار  اـه  یتشک  زا  یـسرزاب  ناریا  هجیتـن ، رد  .داد (1)  رارق  فدـه 

.دشاب تفن  رودص  هدامآ ي  دیابن  سک  چیه  يارب  سراف  جیلخ  مینک ، رداص  سراف  جیلخ  زا  تفن  میناوتن  ام  هک  يزور  : » درک مالعا 
 . (4) .دشاب » دهاوخ  یم  سک  ره  زا  الاح  دوش ، یم  هدز  مه  يرگید  یتشک  دوش  هدز  ام  زا  یتشک  کی   (3)

سراف جیلخ  هقطنم  رد  هاپس  ياه  تیلاعف  شرتسگ  رد  یفطع  هطقن ي  هاپـس  رد  ورین  هس  لیکـشت  يارب  ماما  نامرف  رویرهش 1364  رد 
رب نانچمه  یمشاه  ياقآ  .دنک (5)  لابند  ار  لثم  هب  هلباقم  ياه  تسایـس  هنیزه  مک  دـیدج و  ياه  شور  اب  مک و  تاناکما  اب  ات  دوب 

فعـض عضوم  زا  دشابن و  رداق  گنج  همادا  هب  ات  تسا  ناریا  یلام  تردق  فیعـضت  يداصتقا  راشف  زا  قارع  فدـه  هک  دوب  رظن  نیا 
ام داد  حیضوت  ناشیا  لاح ، نیع  رد  .دنک (6)  يراددوخ  تراسخ  نتفرگ  هلمج  زا  دوخ  ياه  هتـساوخ  زا  دنیـشنب و  هرکاذم  زیم  ياپ 

 . .مینز (7) یمن  مه  ام  دننز  یمن  اه  یقارع  مینک  ساسحا  هک  هظحل  نامه  میفلاخم و  سراف  جیلخ  رد  ینماان  ینز و  یتشک  اب 

دروم ار  شکتفن  ناریا 41  درک  هلمح  شکتفن  هب 66  قارع  هک  یلاح  رد  دش و  دراو  لثم  هب  هلباقم  هصرع ي  هب  هاپس  لاس 1365  رد 
هوالع .تفای (8)  شیازفا  دروم  هب 107  دعب  لاس  رد  یلو  دوب  دروم  اهنت 47  لاس 1364  رد  تالمح  دادعت  عقاو ، رد  .داد  رارق  هلمح 

دوخ ییایرد  هاگیاپ  نیا  زا  یتدم  يارب  ار  قارع  فرـصت و  ار  هیمعلا  هلکـسا ي  يالبرک 3 ، تایلمع  اب  لاس 1365  رد  هاپـس  نیا ، رب 
 . .درک (9) مورحم 

تفای شهاک  يا  هقباس  یب  وحن  هب  تفن  تمیق  لبق ، لاس  اـب  هسیاـقم  رد  اـه  شکتفن  هب  تـالمح  شیازفا  تازاوم  هب  لاس 1365  رد 
يارب نآ  مظعا  شخب  هـک  دوب (10)  رالد  درایلیم  شـش  اهنت  لاس  نیا  رد  ناریا  يزرا  دمآرد  .دیـسر  رالد  هب 6  رالد  زا 26  هکنانچ 

 . .دش (11) یم  هدافتسا  گنج  همادا ي 

193 ص :

ص 108 و 109. ذخأم 245 ، . 927 - 1
ص 35. ذخأم 188 ، . 928 - 2

.1364  / 6  / 22 مود ، هبطخ  ص 424 و 425 ، ذخأم 274 ، . 929 - 3
.1364  / 9 / 22 مود ، هبطخ  ص 199 ، ذخأم 349 ، . 930 - 4

ص 75. ذخأم 190 ، . 931 - 5
.1364  / 7  / 12 مود ، هبطخ  ص 21 و 22 . ذخأم 349 ، . 932 - 6
.1364  / 1  / 9 مود ، هبطخ  ص 58 و 59 ، ذخأم 274 ، . 933 - 7

ص 123. ذخأم 375 ، . 934 - 8
ص 95. ذخأم 190 ، . 935 - 9

ص 16. ، 1366  / 4  / 18 یمالسا ، يروهمج  همانزور  زا  لقن  هب  ص 129 ، ذخأم 166 ، . 936 - 10
روشک يزرا  دمآرد  لاس 1365  رد  دیوگ : یم  یشرازگ  یط  سلجم  هللا  بزح  اب  هسلج  رد  لاس 1375  رد  یمتاخ  ياقآ  . 937 - 11
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.دـش هرادا  رالد  درایلیم  ود  اب  روشک  داد و  صاصتخا  حلـسم  ياهورین  هب  ار  دراـیلیم  هس  تلود  هک  دوب  رـالد  دراـیلیم  جـنپ  زا  رتـالاب 
(. 1375  / 12  / 9 تاعالطا ، همانزور ي  )

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 917 

http://www.ghaemiyeh.com


اهرهش گنج  رد  لثم  هب  هلباقم 

هطقن نیا  هب  ناریا  اریز  تفرگ ؛ تروص  اهرهش  هب  هلمح  هیلوا ي  راشف  لمحت  زا  سپ  اهرهـش ، گنج  رد  ناریا  لثم  هب  هلباقم  تسایس 
مالـسا ار  نیا  هک  میتشادن  مینزب  ار  اج  دنچ  ام  هکنیا  زج  یهار  چـیه  دوش (1) و  یم  اه  ههبج  رد  فعض  ثعاب  هلئسم  نیا  هک  دیـسر 

گنج راعـش  مدرم  دوش و  مک  مدرم  تیاـمح  اـت  دـننک  تسرد  ینارحب  هک  دوب  نیا  اـه  نآ  حرط  .درک (2)  یم  زیوـجت  اـم  يارب  مه 
 . .دنهدن (4) رس  يزوریپ (3)  ات  گنج 

نارهت هب  قارع  ياهامیپاوه  تالمح  دش و  ماجنا  قارع  يزرم  ياهرهـش  رد  ادتبا  اهرهـش (5)  گنج  رد  ناریا  لثم  هب  هلباقم  تسایس 
زا يزرم  ياهرهـش  هژیو  هب  ناریا  ياهرهـش  هـب  قارع  تـالمح  هـچرگ  .دـش  رجنم  ناریا  فدـه  شور و  رییغت  هـب  دنفـسا 1363 ، رد 
هب .دز  مه  رب  ار  نارهت  رب  مکاح  یگدـنز  مظن  درک و  رت  هدـیچیپ  ار  عاضوا  نارهت  هب  هلمح ي  نکیل  دـش ، یم  ماـجنا  گـنج  يادـتبا 

رتدب یتلاح  چیه  گنج  نورد  رد  هک  منک  یم  فارتعا  نم  : » تفگ درک و  دای  اهرهـش  گنج  زا  یخلت  اب  یمـشاه  ياقآ  لیلد  نیمه 
دنگنج یم  ههبج  رد  اهزابرـس  : » درک هفاضا  ناشیا  .میراد » گنج  ام  هک  هدـماین  شیپ  ام  يارب  اهرهـش  ندز  زور  هدزناـپ  هد  نیمه  زا 

 . (6) ....و » تسه  هریغ  ضیرم و  دنقفاوم ، یضعب  دنفلاخم ، گنج  اب  الصا  ناشیاه  یضعب  دنتسه  اهرهش  رد  هک  یمدرم  یلو 

زا يدـیدج  جوم  قارع  هک  یلاح  رد  ردـب و  تایلمع  اب  نامزمه  1363 و   / 12 / 23 خیرات رد  ناریا  کشوم  نیلوا  ساـسا ، نیمه  رب 
ار نارهت  اهرهش و  هب  تالمح 

194 ص :

.1363  / 1  / 3 مود ، هبطخ  ص 26 ، ذخأم 392 ، . 938 - 1
.1363  / 3 / 25 مود ، هبطخ  ص 221 و 222 ، ذخأم 392 ، . 939 - 2

هکنیا ای  هحلاصم  ای  میرادن  رتشیب  هار  ود  ام  تفگ : دش  شخپ  دادغب  ویدار  زا  هک  ینانخـس  یط  ردب  تایلمع  زا  لبق  مادـص  . 940 - 3
.مینزب ار  ناریا  ياهرهش  دیاب  گنج  هلئسم ي  لح  يارب 

.1364  / 1  / 9 مود ، هبطخ  ص 47 و 48 ، ذخأم 274 ، . 941 - 4
طوطخ رد  ذوفن  يارب  ناریا  تیقفوم  مدـع  دـسیون : یم  دوخ  باـتک  رد  اهرهـش  گـنج  موـهفم  هراـبرد ي  شراـک  میارفا  . 942 - 5

هلمح دروم  ار  ناریا  ياهرهش  مامت  درک  دیدهت  قارع  ( 1363  ) لاس 1984 م زا  هکلب  دش  گنج  كرحت  مدـع  بجوم  قارع  یعافد 
مالعا تفرگن و  رارق  دیدهت  نیا  ریثأت  تحت  ناریا  .دـننک  هیلخت  ار  اهرهـش  ات  داد  تلهم  هتفه  کی  نایماظنریغ  هب  داد و  دـهاوخ  رارق 

.دش موسوم  اهرهـش » گنج   » نیلوا مان  هب  هک  دـش  تاعزانم  هب  رجنم  ناریا  خـساپ  قارع و  تالمح  .درک  دـهاوخ  لثم  هب  هلباقم  درک 
(. ص 30 و 31 یماظن ، لیلحت  کی  قارع ، ناریا و  گنج  )

.1364  / 1  / 16 ص 91 ، ذخأم 274 ، . 943 - 6
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هیاپ ي دـنلب  ماقم  کی  دـندش و  ریگلفاـغ  هلمح  نیا  زا  اـه  یقارع  .درک (1)  تباصا  دادـغب  رد  نیدـفار  کناب  هب  دوب ، هتفرگ  رـس  زا 
کی یناریا  ناراکبارخ  : » تفگ درک و  بیذکت  ار  دادـغب  هب  ناریا  یکـشوم  هلمح ي  اکیرما  راگنربخ  اب  ینفلت  هملاکم ي  رد  یقارع 

یتح  (2) .درکن » حورجم  ار  یـسک  یلو  دـناسر  بیـسآ  ناـمتخاس  هب  هک  دـندوب  هتـشاذگ  راـک  کـناب  ناـمتخاس  لـخاد  رد  بـمب 
هدوب یلخاد  يراجفنا  دادـغب  راـجفنا  هک  مینک  یم  تشادرب  نینچ  اـم  تفگ  زین  نتگنـشاو  رد  اـکیرما  هجراـخ ي  ترازو  يوگنخس 

 . .تسا (4) اعدا  کی  افرص  دادغب  هب  کشوم  باترپ  دنتشون  زین  تیوک  تاعوبطم  .نارابمب (3)  کی  هن  تسا و 

هرابرد ي .درک  فقوتم  ار  قارع  دـیدج  تالمح  هلئـسم  نیمه  دـنتفریذپ و  ار  دـیدج  تیعقاو  اه  یقارع  هیلوا ، ياه  یـسررب  زا  سپ 
رارق ناریا  رایتخا  رد  ار  يوروش  تخاس  داکـسا  ياـه  کـشوم  یبیل  هیروس و  درک ، مـالعا  یبرغ  ناـملآ  يرازگربخ  کـشوم ، عون 

يوروش تخاس  نیمز  هب  نیمز  ياه  کشوم  تشون  نوگاتنپ  تاماقم  زا  لقن  هب  زین  تیوک ، پاچ  سبقلا ، همانزور ي  .دنا (5)  هداد 
 . .تسا (6) هدش  هتفرگ  یبیل  زا  هک  تسا  داکسا  عون  زا 

رارقرب اهرهـش  گنج  رد  ار  يدیدج  هنزاوم ي  نکیل  دوب ، دودحم  دنچ  ره  هرامعلا  هرـصب و  دادـغب ، ياهرهـش  هب  یکـشوم  تالمح 
تالمح مجح  شیازفا  نامز و  ندش  ینالوط  اب  تیعضو  نیا  همادا ي  دیسر  یم  رظن  هب  درک و  یمن  ینیب  شیپ  ار  نآ  قارع  هک  درک 

ار يدیدج  لماع  دـیاب  قارع  تروص ، نیا  ریغ  رد  تشاد  دـهاوخ  زاب  اهرهـش  هب  هلمح ي  زا  ار  روشک  نآ  قارع ، ياهرهـش  هب  ناریا 
 . .دنک (7) هلداعم  دراو  اهرهش  گنج  رد 

هب هجوت  اب  اهرهـش و  هب  ددجم  هلمح ي  زا  روشک  نآ  نتخاس  فرـصنم  اهرهـش و  گنج  رد  قارع  نتـشادزاب  میکحت  تیوقت و  يارب 
رادفرط هک  ییاه  نآ  سدق  زور  رد  : » درک داهنشیپ  یمشاه  ياقآ  دننزب (8)  بقع  ههبج  تشپ  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  فده  هکنیا 

دیاب گنج  نیا  دنراد  هدیقع  هک  ییاه  نآ  دنتسه ، گنج 

195 ص :

ص 124. ، 1363  / 12  / 23 یلیمحت ، گنج  لاس  نیمجنپ  رب  يرذگ  هاپس ، لک  یهدنامرف  یمومع  طباور  تاراشتنا  . 944 - 1
.نامه . 945 - 2
.نامه . 946 - 3
.نامه . 947 - 4
.نامه . 948 - 5
.نامه . 949 - 6

.دش یم  لابند  هبرجت  نیمه  ساسا  رب  نارهت  هب  هلمح  يارب  کشوم  هب  یبایتسد  يارب  قارع  شالت  . 950 - 7
ص 211 و 212. ذخأم 274 ، . 951 - 8
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يولهپ هداوناخ ي  نارادفرط  ای  دنرتدایز  تکلمم  رد  گنج  رادفرط  هک  دنمهفب  ام  نانمشد  ات  دنیایب  نوریب  زور  نآ  دنک ، ادیپ  همادا 
ار ناممدرم  مه  میسانشب ؛ ار  نامدوخ  مه   » هک تسا  نیا  يارب  مدرم  شنکاو  توعد و  نیا  دوب  دقتعم  یمشاه  ياقآ   (1) .نارگید » و 

 . (2) .دنسانشب » ار  ام  نارگید  مه  میسانشب ؛

ياهرهـش هب  هلمح  کشوم و  هب  ناریا  یبایتسد  دـمایپ  اب  هارمه  دوب ، راـظتنا  روصت و  دـح  زا  شیب  هک  سدـق ، زور  رد  مدرم  شنکاو 
نارهت هب  ار  قارع  تالمح   (4)  - (3) هرـصب ، ناراب  کشوم  هژیو  هب  قارع  تالمح  هب  ددجم  خساپ  هب  ناریا  دـیدهت  قارع و  گرزب 

.درک فقوتم 

دـش زاغآ  راکـشآ  هدرتسگ و  تروص  هب  ربیخ  تایلمع  اب  هک  ییایمیـش  ياـه  حالـس  زا  قارع  هدافتـسا  ربارب  رد  ناریا  لـمعلا  سکع 
دهاوخن هنوگنیا   (5) درک »؟ ربص  دوش  یم  ایآ  دنهدب  همادا  اه  نآ  رگا  اما  مینکن  هدافتسا  ییایمیـش  بمب  هک  میدهعتم  ام  : » دوب نینچ 

نتخاس ظاحل  زا  ییایمیش  ياه  بمب  هلئـسم  دینادب  .دزاتب (6)  دهاوخ  یم  هک  هچ  ره  نادیم  نیا  رد  میهدـب  هزاجا  نمـشد  هب  هک  دوب 
 . .تسین (7) يراوشد  نادنچ  راک 

هنماد ي قارع  یلو  .دش  ییایمیـش  ياه  حالـس  يریگراک  هب  زا  عنام  ناریا  ینف  يداقتعا و  یقالخا -  ياه  تیدودحم  لاح ، نیع  رد 
هک داد  شرتسگ  اکیرما  هژیو  هب  یللملا ، نیب  قفاوت  اـه و  تیاـمح  زا  هدافتـسا  اـب  ینف و  ناوت  شیازفا  اـب  ار  دوخ  ییایمیـش  تـالمح 

.دوب قارع  میژر  تنایخ  جوا  هطقن ي  هچبلح  رهش  هب  ییایمیش  هلمح ي 

موس لصف  يریگ  هجیتن 

رد قارع  تاماکحتـسا  عضاوم و  هب  هلمح  اـب  گـنج  همادا ي  يارب  ناریا  یماـظن  ياوق  یمجاـهت  هیحور  یبسن و  ناوت  هدارا و  مزع و 
رد یلیئارـسا  يوسنارف و  ییاکیرما ، ياهورین  ياهرقم  رد  راجفنا  هلمج  زا  هنایمرواخ  رد  دـیدج  تالوحت  اـب  هارمه  فلتخم ، قطاـنم 

، هجیتن رد  دروآ و  دوجو  هب  ار  دیدج  ياه  ینارگن  نانبل ،

196 ص :

ص 211 و 212. ذخأم 274 ، . 952 - 1

ص 211 و 212. ذخأم 274 ، . 953 - 2
رـس زا  نارهت  هب  ار  دوخ  تالمح  زا  يدـیدج  رود  يوروش ، قیرط  زا  کشوم  هب  یبایتسد  اـب  لاس 1366  دنفـسا  رد  قارع  . 954 - 3

.تفرگ
.1363  / 3  / 25 مود ، هبطخ  ص 221 و 222 ، ذخأم 392 ، . 955 - 4

.1363  / 1  / 3 مود ، هبطخ  ص 26 و 27 ، دلج 1376،6 ، لاس 63 ، هعمج  ياه  هبطخ  . 956 - 5
.1363  / 5  / 26 مود ، هبطخ  ص 339 و 340 ، نامه ، . 957 - 6

.نامه . 958 - 7
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.دیزگرب ناریا  قارع و  ربارب  رد  ار  يدیدج  يدربهار  ياه  تسایس  فادها و  هدنرب ، نودب  گنج  يژتارتسا  بوچراچ  رد  اکیرما 

ياه تیامح  اه و  کمک  .دوب  یفلتخم  دراوم  لماش  یتاغیلبت  یـسایس -  ياه  تیامح  رب  هوالع  قارع ، زا  اکیرما  يدربهار  تیاـمح 
حتف تایلمع  رد  ناریا  يزوریپ  اب  .داد  شیازفا  رایـسب  ناریا  ربارب  رد  ار  قارع  یتاعالطا  يدـنمناوت  اهروشک  ریاس  اکیرما و  یتاعالطا 

.دش زاغآ  دادغب  رد  ایس  نامزاس  رتفد  رارقتسا  یتاعالطا و  تسشن  يرازگرب  اب  قارع  هب  اکیرما  یتاعالطا  ياه  کمک  نیبملا 

تیاـمح توریب ، رد  ییاـکیرما  ياـهورین  رقم  راـجفنا  یپ  رد  قارع و  تسکـش  زا  اـکیرما  ینارگن  شیازفا  ربـیخ و  تاـیلمع  زا  سپ 
.دـش زاغآ  هلحرم  نیا  رد  یگتفه  شرازگ  اب  هارمه  يا  هراوهام  ياه  سکع  لاسرا  تفرگ و  دوخ  هب  يا  هزات  داعبا  قارع  زا  اـکیرما 

ماجنا اکیرما  تاعالطا  کیرحت و  اب  ناریا  يداـصتقا  تاسیـسأت  زکارم و  هب  قارع  تـالمح  یتح  هک  دـش  شاـف  عوضوم  نیا  اهدـعب 
.تسا هدش 

.تسا هدوب  رالد  درایلیم  زا 120  شیب  عومجم  رد  غلبم  نیا  یلو  تسا  هدـشن  نشور  الماک  زونه  قارع  هب  یلاـم  ياـه  کـمک  مجح 
رارق قارع  رایتخا  رد  ار  يا  هدرتسگ  يرابتعا  یلام و  ياه  کمک  سراف ، جیلخ  ياهروشک  اب  هارمه  یبرغ  ياهروشک  ریاس  اکیرما و 

.دیامن نیمأت  ار  دوخ  ياه  يدنمزاین  قارع  ات  دنداد 

تیوقت رب  هوالع ، رما  نیا  .دـنداد  ماجنا  اهروشک  ریاس  يوالـسگوی و  هسنارف و  قباـس ،)  ) يوروش رتشیب  ار  یتاحیلـست  ياـه  کـمک 
.تخاس مهارف  ار  قارع  يژتارتسا  رییغت  هنیمز ي  تازیهجت ، تشابنا  اب  قارع ، یعافد  تردق 

رب ناریا  يراذگریثأت  تردق  يدنمناوت و  ناریا  هب  راشف  اب  هک  انعم  نیدب  .دـیزگرب  ناریا  يارب  ار  راشف  یـساملپید -  تسایـس  اکیرما 
نیمه بوچراچ  رد  .دـندوب  هرکاذـم  باب  شیاشگ  لابند  هب  اه  ییاکیرما  ناـمزمه  .دـنک  راـهم  ار  هقطنم  تـالوحت  گـنج و  دـنور 

یم لابند  گنج  مامتا  زا  سپ  ناریا  یـسایس  تالوحت  رب  نتـشاذگ  ریثأت  گنج و  هب  نداد  نایاپ  يارب  نیلراف  کم  يارجام  تساـیس 
.دش

قارع فدـه  اذـل  .دوب  گنج  مامتا  هرود  نیا  رد  شا  يژتارتسا  دوب و  نارگن  قطانم ، زا  یخرب  رد  ناریا  یبسن  ياه  يزوریپ  زا  قارع 
هب هلمح  زا 
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تالمح ناریا و  ياه  يزوریپ  راهم  يارب  ییایمیش  ياه  حالـس  هدرتسگ ي  يریگراک  هب  دوب و  گنج  ندرک  یللملا  نیب  اه  شکتفن 
.دوب نورد » زا  حلص   » يریگ لکش  روشک و  لخاد  رد  گنج  همادا ي  زا  یتیاضران  شرتسگ  يارب  اهرهش  هب  دیدج 

ياه حالس  زا  روشک  نیا  هدافتسا ي  قارع و  تالمح  هکنیا  نمـض  دوب  نارگن  گنج  ندش  یـشیاسرف  زا  دیدج  هلحرم ي  رد  ناریا 
هـصرع رد  تارییغت  يا  هراپ  نیـشیپ و  يژتارتسا  همادا ي  رد  ناریا  لیلد ، نیمه  هب  .تفای  شرتسگ  اـه ، شکتفن  هب  هلمح  ییاـیمیش و 

رییغت واف  رد  يزوریپ  اب  یـشیاسرف  گنج  زادنا  مشچ  .درک  لابند  اکیرما  اب  یناهنپ  هرکاذم ي  اب  هارمه  ار  واف  تایلمع  فلتخم ، ياه 
.تخیگنارب ار  يا  هدرتسگ  ياه  شنکاو  ناریا ، دوس  هب  هنزاوم  رییغت  ددجم  ناکما  تفای و 

دش ببـس  قباس )  ) يوروش يرادرب  هرهب  هقطنم و  ياهروشک  شنکاو  زا  اکیرما  ینارگن  نیلراف و  کم  يارجام  ياشفا  دنور  نیا  رد 
زا لاس 1365  تسخن  هام  شـش  هک  يا  هنوگ  هب  دـبای ، شیازفا  يا  هدرتسگ  وحن  هب  ناریا  هب  راشف  قارع و  زا  اه  تیامح  هنماد ي  اـت 

.دوبن هسیاقم  لباق  گنج  زا  يا  هرود  چیه  اب  اهراشف  رظن 

فرـصت ياهدمایپ  اما  دشاب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  يژتارتسا  ققحت  يانعم  هب  دـناوت  یم  واف  رد  يزوریپ  دیـسر  یم  رظن  هب 
يالبرک 4، ياه  تایلمع  يارجا  هب  گنج  تشونرس  نییعت  يارب  شالت  لاح ، نیع  رد  .تسین  وگخـساپ  يژتارتسا  نیا  داد  ناشن  واف 

اهدعب هچنآ  لاح ، نیع  رد  .تشادن  یبولطم  هجیتن ي  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  مادک  چـیه  هک  دـش  رجنم  يالبرک 8  يالبرک 5 و 
رثأتم ناریا  یلامتحا  يزوریپ  گنج و  هنماد ي  شرتسگ  هب  تبـسن  ینارگن  زا  يا  هزادنا  ات  دش  ماجنا  یماظن  یـسایس و  هصرع ي  رد 

.دوب
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گنج نایاپ 

ناریا هب  یماظن  یللملا و  نیب  راشف  دیدشت 

تفای و يدـیدج  یللملا  نیب  هصخـشم  زین  دوخ  ینایاپ  عطقم  رد  قارع  ناریا و  گنج  : » دـسیون یم  دوخ  باتک  رد  نمزدرک  ینوتنآ 
ياهدروخرب هب  المع  مادـقا  نیا  .دـندش  هقطنم  دراو  سراف  جـیلخ  تفن  نایرج  نیمـضت  يارب  يوروش  اـکیرما و  هک  دوب  یناـمز  نآ 

تامادـقا اب  نامزمه  .دـیماجنا  سراف  جـیلخ  بونج  ياه  تلود  یناریتشک  طوطخ  تینما  نیمأـت  يارب  اـکیرما ، ناریا و  نیب  ییاـیرد 
زین للم  نامزاس  اکیرما ، تامادقا  اب  نامزمه  .دیماجنا  سراف  جیلخ  بونج  ياه  تلود  یناریتشک  طوطخ  تینما  نیمأت  يارب  اکیرما ،

« .درک افیا  دش  یهتنم  گنج  رد  سب  شتآ  يرارقرب  هب  هک  یثداوح  لالخ  رد  ار  یمهم  شقن 

(. ص 21 قارع ، ناریا و  گنج  مود ، ج  نردم ، گنج  زا  ییاه  سرد  )

.دندیـشوک (1) قارع  رب  ناریا  يرترب  زا  يریگولج  يارب  گنج و  رد  اوق  هنزاوم ي  ظـفح  يارب  لاس 1365  رد  گرزب  ياه  تردق 
گنج ياه  هصخشم   (2) دـش ، ذاختا  هقطنم  رد  دوجوم  عضو  ظفح  يارب  یللملا  نیب  قفاوت  هیاپ ي  رب  هک  يژتارتسا ، نیا  ياهدـمایپ 

ياه هنیمز  هک  دروآ  دوجو  هب  قارع  ناریا و  نایم  هقطنم و  یللملا و  نیب  حطـس  رد  ار  يدیدج  دنور  داد و  لکـش  لاس 1366  رد  ار 
.تفرگ لکش  تالوحت  نیمه  رتسب  رد  گنج  همتاخ 

یم اهنت  دوب (3) و  نارگن  زین  یجراخ  هلخادم ي  زا  دوب ، هدش  دیماان  يا  هزادـنا  ات  قارع  رب  یعطق  يزوریپ  زا  ناریا  هک  لاح  نیع  رد 
موهفم عقاو ، رد  .دزاس  دعاقتم  مادص  فذـح  يارب  ار  روشک  نیا  نایماح  قارع ، یماظن  تیعـضو  نتخادـنا  هرطاخم  هب  اب  ات  دیـشوک 
يارجا رب  فده  نیا  ققحت  يارب  دوب و  ناریا  هب  تمارغ  تخادرپ  وا و  فذح  نتـسناد و  زواجتم  ار  مادص  ناریا (4)  رظن  زا  يزوریپ 

روسفورپ رظن  ربانب  يالبرک 5  تایلمع  هجیتن ي  .تشاد  هیکت  يزوریپ  بسک  یماظن و  تایلمع 
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اب گنج  رد  دـناوتب  ات  درک  کمک  قارع  هب  یلک  روط  هب  برغ  : » دـیوگ یم  یلیلحت  یط  گنج  مامتا  زا  سپ  ندـنل  ویدار  . 959 - 1
فارتعا اـم  « ) .دوش ناریا  عفن  هب  هقطنم  رد  تردـق  هنزاوم ي  ندروخ  مه  هب  زا  عناـم  درواـیب و  تسد  هب  ار  دوخ  یماـظن  يرترب  ناریا 

(. 1369  / 5 یس.یب.یب 3 /  ص 57 ، مینک ، یم 
فلار ص 171 ، رهم 1366 ، سراف ،) جیلخ  نارحب  « ) گنج یسررب   » همان هژیو  نارادساپ ، هاپس  لک  داتس  یـسایس  تنواعم  . 960 - 2

یسایس 1985 و 1986. میهافم  قارع : ناریا و  گنج  گنیک ،
ص 157 و 173 و 174. نامه ، . 961 - 3

يرازگربخ همجرت  راهب 1987 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرـشن  یماظن ، لیلحت  هیزجت و  کی  قارع -  ناریا و  گنج  شراـک ، میارفا  . 962 - 4
، گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ددجم  ریثکت  پیات و  یمالسا ، يروهمج 

ص 74.
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زا ناریا  یتاـیلمع  هقطنم ي  يالبرک 5 ، زا  سپ  هکناـنچ  .درک (1)  مورحم  يزوریپ  عون  نیا  هب  یباـیتسد  زا  ار  ناریا  یتـح  یناـضمر 
.دش لقتنم  برغ  لامش  هب  بونج 

ياهزاین نیمأـت  تاحیلـست و  دـیرخ  يارب  يزرا  عباـنم  زا  يرادروخرب  یناـسنا و  يورین  يرترب  هیاـپ ي  رب  ار  ناریا  تردـق  هک  قارع 
نیا اـب  یلو  درک  یعیـسو  تـالمح  ناریا  تفن  لـماح  ياـه  شکتفن  ناریا و  يداـصتقا  ياـه  تخاـس  ریز  هب  تـسناد  یم  يداـصتقا 

زا ار  گنج  همادا ي  تردق  هک  دوبن  يا  هزادـنا  هب  اهراشف  اریز   (2) دزاس ؛ دعاقتم  سب  شتآ  شریذپ  هب  ار  ناریا  تسناوتن  تامادـقا 
بقع ای  دوخ  یعافد  عضاوم  ظفح  رد  یناوتاـن  اـب  قارع  ـالباقتم  یبسن و  يزوریپ  هب  یباـیتسد  اـب  ناریا  یفرط ، زا  .دـنک  بلـس  ناریا 
ماجنا سب و  شتآ  يرارقرب  هب  زگره  داد  یم  ناشن  هک  دندرک  رارقرب  ار  يا  هلداعم  هدـش ، فرـصت  عضاوم  زا  ناریا  ياهورین  ندـنار 
تردق زا  هدافتسا  رد  قارع  ییاناوت  نیبام  شکمشک  هب  گنج  نیا  : » نمزدرک هتـشون ي  هب  اریز   (3) دش ؛ دهاوخن  یهتنم  تارکاذم 

ییوس زا  قارع  لخاد  هب  مجاهت  تهج  هب  ینیمز  يورین  زا  هدافتـسا  رد  ناریا  ییاناوت  ییوس و  زا  ناریا  داصتقا  فیعـضت  يارب  ییاوه 
 . (4) .دش » لیدبت  رگید 

دـشاب و اجرباپ  ناریا  قارع و  روشک  ود  نایم  یماـظن  ياـه  تردـق  لداـعت  هک  یناـمز  اـت  هک  دـندوب  رظن  نیا  هب  نارگلیلحت  زا  یخرب 
زگره گنج  کیژتارتسا  عضو  دـنیامن  یم  يوریپ  نیعم  یکیژتارتسا  ياـه  يروئت  زا  روکذـم  روشک  ود  ره  هک  یناـمز  اـت  نینچمه 
ندرک رارقرب  راـظتنا  رد  هک  قارع  یعاـفد  يژتارتـسا  تسین و  نکمم  نآ  قیفوت  هک  ناریا  یمجاـهت  يژتارتـسا  اریز  دـنک ؛ یمن  رییغت 
هجیتن نیا  هب  اجیردـت  زین  اـه  سور  تسا  دـقتعم  یحابـصم  نیدـلا  یحم  .دـنراد (5)  رارق  رگیدـکی  ربارب  رد  درب ، یم  رـس  هب  حـلص 
ناریا یناسنا  يداصتقا و  عبانم  ییاهن  شیاسرف  ات  تسا و  هدیـسر  کیژتارتسا » تاپ   » تیعـضو هب  قارع  ناریا و  گـنج  هک  دندیـسر 

 . .تفای (6) دهاوخ  همادا  دریذپب  ار  کیتاملپید  یقفاوت  دزاس  یم  روبجم  ار  نآ  هک 

اهنت هن  رما  نیا  تسا و  هدش  لیکـشت  گنج  همادا ي  هب  يوق  نامیا  دهعت و  زا  ناریا  تردق  دندوب  دـقتعم  نارگلیلحت  زا  رگید  یخرب 
ماود ینالوط  گنج  رد  تسین (7)  یبسانم  نیزگیاج  شزومآ  یکدی و  تاعطق  یتاحیلست ، ياه  متسیس  يارب 
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.نامه . 965 - 3
تاـعلاطم و زکرم  قارع ، ناریا و  گـنج  مود ، دـلج  نردـم ، گـنج  زا  ییاـه  سرد  رنکاو ، ماـهاربآ  نـمزدرک و  ینوـتنآ  . 966 - 4

ص 270. هدشن ، رشتنم  اتکی ، نیسح  همجرت  گنج ، تاقیقحت 
.هلجملا یماظن  رگلیلحت  ملق  هب  گنج ، هدنیآ  لیروآ 1985 ، ناتسلگنا ، پاچ  هلجملا  ص 14 ، ذخأم 5 ، . 967 - 5

همجرت متشه ، لصف  فچابروگ ، ات  فنژرب  زا  قارع  ناریا و  گنج  قباس و  يوروش  ریهامج  داحتا  یحابصم ، نیدلا  یحم  . 968 - 6
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ص 14. رصن ، هاگرارق 
رفعج هـمجرت  مود ، تمـسق  گـنج ، زا  سپ  حلـص  نیبوـچ ، مارهـش  ص 7 ، ، 1378  / 7  / 3 يداصتقا ، راـبخا  هماـنزور  . 969 - 7

.ناهاوخریخ
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، زنوسراپ ینوتنآ  .دـشاب (1)  دـناوت  یم  یکانرطخ  لماع  نوزفازور  یگتـسخ  تدـمزارد  رد  درک و  ینیب  شیپ  ناوت  یمن  ار  اـه  نآ 
: دیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  هاش ، نامز  رد  سیلگنا  ریفس  نیرخآ 

بالقنا هک  ینامز  ات  .دـش  دـهاوخ  نایناریا  تسکـش  ثعاب  دـتفیب  قاـفتا  رگا  هک  تسا  یلماـع  اـهنت  ناریا  مدرم  هیحور  رد  تارییغت  »
ناریا مدرم  یبـالقنا  هیحور ي  هک  یناـمز  اـت  دراد و  دوجو  ینیمخ  هللا  تیآ  هک  یناـمز  اـت  تشاد ، دـهاوخ  دراد و  هک  دراد ، دوجو 
دوجو ماما  صخـش  زا  نآ و  زا  یمدرم  تیامح  بالقنا و  ات  نم  رظن  هب  .تشاد  دـهاوخ  همادا  گنج  دراد ، هک  دـشاب ، هتـشاد  دوجو 

راتساوخ رگید  هورگ  وردنت و  بالقنا و  رودص  راتساوخ  یهورگ  دنراد ؛ دوجو  ناریا  رد  هورگ  ود  .دنک  یم  ادیپ  همادا  گنج  دراد 
 . (2) ...و » دنک  یم  هضبق  ار  تردق  لوا  هورگ  دوش  مامت  یماظن  يزوریپ  اب  گنج  رگا  .تسا  لخاد  رد  ندیشخب  مظن 

فرط هک  ناریا ، یماظن  ناوت  زا  نتساک  اریز  درک ؛ دراو  راشف  ناریا  هب  دیاب  هک  دوب  رظن  نیا  رب  اکیرما ، تقو  هجراخ ي  ریزو  زتلوش ،
گنج نیا  هب  نداد  نایاپ  اـم  فدـه  دوزفا  يو  .دزاس (3)  رـسیم  دـناوت  یم  ار  هرکاذـم  قیرط  زا  لح  هار  تسا ، گـنج  نیا  شکرس 

رد اکیرما  ياه  شـشوک  زا  یـشخب  لـیلد  نیمه  هب  .دشاب (4)  هتـشاد  يا  هدـنزاب  ای  زوریپ  فرط  روکذـم  گنج  کنیا  نودـب  تسا 
ناریا دـمآرد  ات  دوب  ناریا  اب  تراجت  تفن و  دـیرخ  زا  اه  تکرـش  نتـشادزاب  رد  یعـس  قارع  ناریا و  گـنج  هب  نداد  همتاـخ  تهج 

نیمـضت لاـح  نیع  رد  ناریا و  ندرک  یثنخ  يارب  کـیژتارتسا  هنزاوم ي  يرارقرب  لاـبند  هب  شور  نیا  اـب  اـکیرما  .دبای (5)  شهاک 
 . .دوب (6) تفن  نایرج 

يا هزادنا  ات  گنج  همتاخ ي  هنیمز ي  يزاس  مهارف  گنج و  رب  مکاح  دنور  رد  رییغت  ترورض  دوجوم و  تیعضو  زا  قارع  یبایزرا 
رتمک نآ  هب  هتبلا  دوب و  توافتم 

201 ص :

ذخأم 3. . 970 - 1
.1367  / 1  / 12 ندنل ، ویدار  . 971 - 2

تیوک هب  قارع  هلمح ي  قارع و  ناریا و  گنج  مامتا  زا  سپ  اکیرما  یلم  تینما  ياروش  قباـس  نالوئـسم  زا  رتناـه  تربار  . 972 - 3
زا بانتجا  يارب  میدش و  هابتشا  راچد  ناریا  یماظن  ناوت  هرابرد ي  دوخ  تابساحم  رد  ام  : » تفگ  N.N.C ینویزیولت هبحاصم ي  رد 

هماـنزور ي زا  لـقن  هـب  ص 137 ، مـینک ، یم  فارتـعا  اـم  « ) .میتفاـی شیارگ  قارع  تمـس  هـب  تعرــس  هـب  گـنج  رد  ناریا  يزوریپ 
(. 1369  / 6 یمالسا 11 /  يروهمج 

ص 16. ، 1365  / 9  / 27 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 973 - 4
داهج تاراشتنا  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  یتاغیلبت ، گـنج  لاـس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یـضترم  . 974 - 5

.1365  / 5  / 8 تسپ ، نتگنشاو  زا  لقن  هب  ص 393 و 394 ، ، 1372 نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد ،
.1369  / 5  / 15 اکیرما ، ویدار  ص 58 ، ، 1370 يرنه ، هزوح  مینک ، یم  فارتعا  ام  يرفص ، نسحم  . 975 - 6
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رد رییغت  هب  هجوت  زا  قارع ، يریذـپ  بیـسآ  ناریا و  يزوریپ  لامتحا  رب  ینبم  گنج  رب  مکاح  يا  هشیلک  ياضف  عقاو ، رد  .دـش  هجوت 
.دوب هدش  عنام  عاضوا  زا  قارع  یبایزرا  اهدنور و  یخرب 

یماگنه يزوریپ  نیا  دراد و  یگتـسب  زین  گنج  زا  لبق  لماوع  هب  هک  میقتـسم  لماوع  هب  اهنت  هن  گنج  رد  يزوریپ  دوب  دقتعم  مادص 
ناریا نالوئـسم  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  لیلحت  گنج  رد  ار  ناریا  فدـه  يو  .دوش (1)  هرادا  یبوخ  هب  گـنج  هک  دوش  یم  قـقحم 
دزاـس یم  هدوسرف  ار  روشک  نیا  دراد و  يرترب  قارع  رب  قارع  ربارب  هس  لداـعم  یتیعمج  اـب  اـه  نآ  روشک  دـنا  هدرک  روصت  نینچمه 
يارب ار  دوخ  ام  هک  یتروص  رد  .دنداد (3)  همادا  دوخ  تازواجت  هب  دوش  فیعض  نامز  لوط  رد  قارع  هک  دیما  نیا  هب  اه  یناریا   (2)

 . (4) .دوب » دهاوخ  هشیمه  گنج  هک  ییوگ  میا  هدرک  هدامآ  گنج 

یم ینوزفا  هب  ور  ناریا  رد  فلاخم  ضراعم و  ياهورین  درذگ  یم  نامز  هچ  ره  تفگ  یم  درک و  یم  لیلحت  ار  ناریا  عاضوا  مادـص 
، هسایسلا اب  هبحاصم  رد  نینچمه  يو  .دوش (5)  یم  رت  هدیچیپ  دبای و  یم  شیازفا  یسایس  یعامتجا و  يداصتقا ، تالکشم  دراذگ و 
ای دنز  یم  ار  نآ  دیب  هک  یـسابل  دننام  هدیـسوپ و  هرابکی  ناریا  هک  تسا  نیا  داد  دهاوخ  يور  ناریا  رد  هچنآ  : » تفگ تیوک ، پاچ 

فیعض یجیردت  ییدنبنامز  بسح  رب  ناریا  هک  دسر  یم  ارف  ینامز  دوش ، یم  هراپ  شبحاص  ندب  رد  ناهگان  دوش ، یم  هنهک  رایـسب 
دهاوخ لیلحت  هب  ار  دوخ  ياوق  ماـمت  ناریا  تسین  رداـق  تاـیح  همادا ي  هب  رگید  دـسوپ و  یم  هراـبکی  یلک  روط  هب  هکلب  دوش ، یمن 

 . (6) .دوش » یم  فقوتم  ناهگان  لحارم ، زا  يا  هلحرم  ره  رد  تکرح  رب  موادت  تردق  هک  يا  هنوگ  هب  درب 

دنتـسه قارع  كاخ  رد  اجنآ  اجنیا و  اه  یناریا  نونکا  : » تفگ درک و  هجوت  قارع  كاخ  رد  ناریا  یماـظن  ياوق  تفرـشیپ  هب  مادـص 
نآ هنوگچ  مناد  یمن  نم  .دینکن  التبم  ار  ام  دیریگب و  ار  ناتکاخ  دـییایب و  ادـخ  هب  ار  وت  دـنیوگ  یم  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  نکیل 

 . (7) .دید » میهاوخ  ار  زور  نآ  میتسه و  اه  نآ  ام و  .تسا  حضاو  یبوخب  هک  دننیب  یمن  ار  زور 

202 ص :

، یهاگـشناد داهج  يزکرم  رتفد  واـف ، اـت  واـف  زا  قارع  تاـغیلبت  یـسررب  يریزو ، تسخن  یناور  تاـغیلبت  تقوم  هناـخریبد  . 976 - 1
هب لادم  ياطعا  مسارم  رد  مادص  ینارنخس  ص 87 ، قارع ، پاچ  هروثلا ، هیموی  همانزور  رد  مادـص  ياه  ینارنخـس  ساسا  رب  ، 1368

.1366  / 3 خیرات 21 /  رد  ناهدنامرف 

ص 248 و 249. ذخأم 14 ، . 977 - 2
.1366  / 10  / 3 دادغب ، يدنکلا  ناتسریبد  رد  مادص  ینارنخس  ص 231 ، ذخأم 16 ، . 978 - 3

ص 111. ذخأم 16 ، . 979 - 4
.يدنکلا هسردم  رد  ینارنخس  ص 228 ، ذخأم 16 ، . 980 - 5

.1366  / 7  / 15 ص 256 ، ذخأم 16 ، . 981 - 6
.1366  / 2  / 3 ص 256 ، ذخأم 16 ، . 982 - 7
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ای تسا  هدش  مامت  گنج  ایآ  دـسرپ  یم  هک  راگنربخ  لاؤس  هب  همانعطق ي 598 ، بیوصت  هب  هجوت  اب  هسایـسلا ، اب  هبحاصم  رد  مادص 
؟ هن ای  هتفای  نایاپ  گنج  رگید  يانعم  هب  ایآ  اما  : » دیوگ یم  نینچ  يو  .ارچ  عقاو  رد  اما  هن ، يرهاظ  تروص  هب  دـهد : یم  خـساپ  هن ؟

یم لماک  نیقی  اب  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  هدش (2) و  هتسکش  مهرد  مسینیمخ (1)  زا  هتفرگ  هیام  زواجت  هک  تسا  نیا  باوج 
 . (3) .میوگ »

رد قارع  كاـخ  زا  یقطاـنم  دـنچ  ره  تسا و  هدرک  هدوـسرف  ار  ناریا  ناوـت  يژرنا و  گـنج ، همادا ي  هک  تـسا  رظن  نـیا  رب  مادـص 
هتکن .دننک  یم  ینیشن  بقع  قطانم  نیا  زا  ناریا  ياهورین  ماجنارس  دبای و  یمن  همادا  تیعضو  نیا  یلو  تسا  ناریا  ياهورین  فرصت 
راهم يارب  یللملا  نیب  فالتئا  هک  ار  یتیرومأم  فده و  قطانم ، نیا  نداد  تسد  زا  لابق  رد  دوب  دـقتعم  مادـص  هک  تسا  نیا  مهم  ي 

.تسا هدش  زوریپ  قارع  رابتعا  نیا  هب  تسا و  هداد  ماجنا  یبوخ  هب  دندوب ، هتشاذگ  شا  هدهع  رب  ناریا  بالقنا 

رظن هب  دوب و  یـساسا  یـشسرپ  لضعم و  گنج  همتاخ ي  ياه  هنیمز  ندش  مهارف  ندـش و  جراخ  ینونک  تیعـضو  زا  لاح ، نیع  رد 
(4) .تسا » هدمآرد  گنج  عیرس  نایاپ  هیلوا ي  طرش  تروص  هب  قارع  عفن  هب  گنج  یماظن  هنزاوم ي  رد  یـساسا  رییغت   » دیـسر یم 

رییغت یمجاهت  يژتارتسا  هب  ار  دوخ  یعافد  يژتارتسا  برغ ، يوروش و  يدربهار  ياه  کمک  اهدومنهر و  بوچراـچ  رد  اـه  یقارع 
.دندوب یماظن  هنزاوم ي  رد  رییغت  تامجاهت و  زاغآ  يارب  بسانم  تصرف  راظتنا  رد  اهنت  دنداد و 

یناهج و نایماح  ریاس  اکیرما و  ینارگن  لماع  نیرت  مهم  نآ ، یلاـمتحا  يزوریپ  شرتسگ و  اـب  هارمه  قارع  ناریا و  گـنج  همادا ي 
تیقفوم لامتحا  هقطنم ، رد  یلصا  هلئـسم ي  : » دسیون یم  هنیمز  نیمه  رد  یلیلحت  یط  زمیات  كرویوین  ریبدرـس  .دوب  قارع  يا  هقطنم 

 . (5) .تسا » نآ  زا  یشان  نارحب  گنج و  رد  ناریا 

یجیردت راشف  : » دندرک یم  دیکأت  یبرغ  عبانم  یخرب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب 

203 ص :

.تسا یمالسا  بالقنا  جوم  روظنم  . 983 - 1
یلو .دش  مادص  يرب  یتاروصت  نینچ  بجوم  دوب ، بالقنا  اب  هلباقم  يارب  گرزب  ياه  تردق  رازبا  هک  مادـص ، تشونرـس  . 984 - 2

.دراد تحص  هزادنا  هچ  ات  لیلحت  نیا  دهد  یم  ناشن  مادص  قارع و  تشونرس  زورما 
.1366  / 7  / 15 ص 143 ، ذخأم 16 ، . 985 - 3

نیدلا یحم  ص 233 ، مود ، دـلج  عافد ، زواجت و  ياـه  هبنج  یـسانشزاب  عاـفد ، زواـجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  هناـخریبد  . 986 - 4
.یحابصم

، بونج رد  اه  شـالت  نیرخآ  باتک 47 ، قارع ، ناریا و  گنج  رامـش  زور  مافنادزی ، دومحم  يدیـشمج ، نیـسح  دـمحم  . 987 - 5
ص 27. ، 1381 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 
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شالت نداد  ماجنا  نآ  دراد و  ور  شیپ  رد  هار  کـی  طـقف  برغ   » (1) و .تسا » حلـص  تارکاذم  زاغآ  هب  ناریا  نتخاس  دعاقتم  دیلک 
هک دوب  رظن  نیا  رب  گنیک  فلار   (2) .تسا » گنج  همتاخ ي  يارب  وکـسم  اب  یگنهامه  الامتحا  کیتاملپید و  یماظن و  رتشیب  ياه 

ییایرد رورم  روبع و  يدازآ  دروم  رد  ررکم  ینلع  تادهعت  تسا : هدش  لیکـشت  مه  هب  هتـسباو  هبنج ي  هس  زا  هدحتم  تالایا  دربهار 
هب اـه ، هبنج  نیا  راـنک  رد  .يا  هقطنم  تردـق  هنزاوـم ي  ظـفح  یلحم و  نادـحتم  هب  ددـجم  نداد  ناـنیمطا  زمره ، هگنت ي  قـیرط  زا 

 . .تسا (3) زاین  زین  يوروش  هوقلاب ي  عفانم  ندرک  دودحم 

اکیرما تسایس  تفگ  يو  .دوب  مهم  هک  داد  یتاحیضوت  اکیرما  ياه  تسایس  فادها و  هرابرد ي  اکیرما ، تقو  عافد  ریزو  رگربنیاو 
، دریگ یم  تروص  گنج  هب  نداد  نایاپ  تهج  رد  هک  ار  کیتاملپید  ياه  شـالت  هیلک ي  فرط ، کـی  زا  تسا ؛ هدوب  تهج  ود  رد 

دـشوک یم  رگید ، فرط  زا  دـنک و  یم  تیامح  دریگ  یم  گنج  همادا ي  رد  ار  ناریا  يولج  هک  ییاه  شالت  زا  بیقعت و  قیوشت و 
 . .دیامن (4) ینابیتشپ  دنوش ، یم  دیدهت  گنج  شرتسگ  همادا و  اب  هک  یبراحمریغ  ياهروشک  زا  ات 

اب گنج  رد  ناریا  دـهاوخ  یمن  اکیرما  تفگ : ناریا  هب  راشف  دـیدشت  ترورـض  ناریا و  اب  اکیرما  تابـسانم  هراـبرد ي  نینچمه  يو 
یتوافتم تلود  دیاب  نیا  زا  لبق  یلو  میـشاب  هتـشاد  هطبار  نآ  اب  ناریا  کیژتارتسا  تیعقوم  رطاخ  هب  تسیاب  یم  ام  .دوش  زوریپ  قارع 

 . .دیایب (5) راک  يور  ناریا  رد 

اب دـیدج  هماـنعطق ي  بیوصت  يارب  ار  يا  هدرتـسگ  یللملا  نیب  ياـه  شـالت  تینما  ياروش  قـیرط  زا  دـیدج ، هلحرم ي  رد  اـکیرما 
دوخ ياهورین  دودحم » میقتـسم و  يریگرد   » يارب ناریا  هب  یماظن  راشف  يارب  نیا ، رب  هوالع  .درک  زاغآ  گنج  هب  نداد  نایاپ  فده 

نامزاسرد سراف  جـیلخ  رد  یماظن  روضح  اب  هلمج  زا  دوب ؛ ور  هبور  ییاه  شلاچ  عناوم و  اب  اـکیرما  .درک  مازعا  سراـف  جـیلخ  هب  ار 
هلخادـم ي سراف و  جـیلخ  رد  اکیرما  هدرتسگ ي  روضح  لیلد ، نیمه  هب  .داد  یم  شهاک  ار  هماـنعطق  رودـص  يارب  ییارگمه  لـلم 

.تفرگ تروص  یتفن  يراجت و  ياه  یتشک  دمآ  تفر و  نیمضت  اه و  شکتفن  تروکسا  ناونع  تحت  یماظن 

204 ص :

يروهمج يرازگربخ  ندنل ، ، 1366  / 6  / 10 هرامش 165 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 988 - 1
ص 10. ، 1366  / 6  / 9، یمالسا

نیب یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تباث ، یمزع  یخسار  گنشوه  همجرت  قارع ، ناریا و  دحتم -  للم  نامزاس  مویه.ر ، نورماک  . 989 - 2
ص 146. ، 1376 نارهت ، یللملا 

ص 164. نامه ، . 990 - 3
ص 100 و 101. ، 1381 موس ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هچبلح ، ات  هچملش  نایدورد ، دمحم  . 991 - 4

ص 28 و 29. ذخأم 25 ، . 992 - 5
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خروم هینایب ي  اب  اددجم  هیروف 1987 م و  خـیرات 25  رد  ناگیر  تساوخرد  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  اکیرما  یللملا  نیب  شالت 
ندـناشک روظنم  هب  یللملا  نیب  تامادـقا  يربهر  ات  تساوخ  اـکیرما ، هجراـخ ي  ریزو  زتلوش ، زا  يو  .تفرگ (1)  ماـجنا  هیوناژ ،  23

هدزناپ هد ، زا  سپ  هک  درک  شاف  ار  عوضوم  نیا  دنومول  يوسنارف  همانزور ي  اهدـعب  .دریگ (2)  هدهع  هب  ار  هرکاذم  زیم  رس  رب  ناریا 
ياروش یمئاد  ياضعا  نیدرورف 1366 ) ات  يد 1365   ) م هیروف 1987  ات  هیوناژ  لصاف  دـح  رد  يالبرک 5 ، تایلمع  زاـغآ  زا  زور 

، اکیرما عافد  ریزو  رگربنیاو ، .دـندرک (3)  رازگرب  هسلج  هدزیـس  زا  شیب  رگیدـکی  هب  شیوخ  ياهرظن  نتخاس  کیدزن  يارب  تینما 
قفاوت مئاد  وضع  جـنپ  هک  درک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  هیوناژ 1987 م  زا  تینما  ياروش  رد  اکیرما  هدرتسگ ي  شالت  هب  هراـشا  نمض 

نیا هب  فرط  ود  ات  دریگ  تروص  يرت  يدج  یللملا  نیب  تامادـقا  دـیاب  تسا و  هدـیماجنا  لوط  هب  هزادـنا  زا  شیب  گنج  هک  دـنراد 
تیامح ناریا  هیلع  يرابجا  تامادقا  لامعا  زا  ایوق  هدحتم  تالایا  روظنم  نیا  هب  ندیسر  يارب  درک : هفاضا  يو  .دنـشخب  نایاپ  گنج 

 . .دنک (4) یم 

يأر نودب  قفاوم و  يأر  هدزناپ  اب  هام 1366  ریت  رد  همانعطق ي 598  ماجنارس  ات  دش  ببس  حلص (5)  يرارقرب  يارب  اکیرما  يژتارتسا 
سراف جیلخ  رد  اکیرما  مچرپ  اب  اه  شکتفن  تروکـسا  همانعطق ، بیوصت  زا  سپ  زور  کی  .دسرب (6)  بیوصت  هب  عنتمم  فلاخم و 

سراـف و جـیلخ  هقطنم ي  رد  روضح  یماـظن  مرها  زا  هدافتـسا  رب  هوـالع  همانعطق ي 598  اب  ناریا  تقفاوم  يارب  اـکیرما  .دـش  زاـغآ 
میرحت اـب  يوروش  تفلاـخم  .درک  زاـغآ  ار  دوخ  شـالت  ناریا  میرحت  فدـه  اـب  مود  هماـنعطق ي  بیوصت  يارب  دـیدج ، تادـیدهت 

.دــش تـینما  ياروـش  ياـضعا  قـفاوت  اـکیرما و  تیقفوـم  زا  عناـم  لـلم  ناـمزاس  لـک  ریبد  اـب  ناریا  تارکاذــم  ناریا و  یتاحیلــست 
هب یتیقفوم  یلو  دروآ  تسد  هب  ار  اه  يوروش  تقفاوم  ات  درک  رفـس  وکـسم  هب  اکیرما ، هجراخ  ترازو  یـسایس  نواعم  تساکامرآ ،

 . .درواین (7) تسد 

205 ص :

لدابت هرکاذم و  هام  شـش  زا  سپ  همانعطق  : » تفگ هام 1366  ریت  یـس  رد  همانعطق ي 598  بیوصت  زا  سپ  اـکیرما  ویدار  . 993 - 1
ش 123، هژیو ، ياه  شرازگ  هیرـشن ي  ا.ا.ج.خ ، « ) .دـش میظنت  هیهت و  ناهج  هدـمع ي  ياه  تختیاپ  رد  للم و  نامزاس  رقم  رد  رظن 

(. ص 150 ، 1366  / 4  / 29 اکیرما ، ویدار  یسراف  شخب 
ص 145. ذخأم 27 ، . 994 - 2

ص 36. ذخأم 25 ، . 995 - 3
ص 102. ذخأم 29 ، . 996 - 4

هنیباک ي دوب ، هدشن  یعطق  هیوناژ 1987 م  رد  هرـصب  طوقـس  هک  ینامز  ات  تسا  دقتعم  یناضمر  رگراک  هللا  حور  روسفرپ  . 997 - 5
.درک یمن  لابند  يدج  روط  هب  ار  حلص  يژتارتسا  ناگیر 

.نایدورد دمحم  گنج ، نایاپ  باتک  هب  دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب  . 998 - 6
ص 36. ذخأم 25 ، . 999 - 7
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ياه یتشک  اه و  شکتفن  هب  هلمح  قارع  .دیشخب  موادت  سراف  جیلخ  رد  ار  يریگرد  شرتسگ  اکیرما  مچرپ  اب  اه  شکتفن  تروکسا 
هنماد و اجیردـت  قارع  تامادـقا  ربارب  رد  ناریا  شنکاو  .درک  یم  لابند  ناریا  يداصتقا  هینب ي  فیعـضت  فدـه  اـب  ار  ناریا  يراـجت 

.داد شیازفا  ار  اه  يریگرد  مجح 

نآ ياه  تیاـمح  هب  تبـسن  ناریا  هک  درک  نارگن  ار  تیوک  واف (1)  هقطنم ي  فرـصت  زا  سپ  ناریا  یماظن  تیعقوم  نیا ، رب  هوـالع 
قارع دروآ و  تسد  هب  هرـصب  قرـش  هقطنم ي  رد  يدـیدج  يزوریپ  ناریا  هـک  یتیعـضو  رد  دـهد و  ناـشن  شنکاو  قارع  زا  روـشک 

اکیرما ترافس  زا  يد 1365 )  23  ) هیوناژ 1987 م هدزیس  خیرات  رد  تیوک  تلود  درک ، عورش  ار  اه  شکتفن  گنج  موس  هلحرم ي 
يوروش هب  تیوک  .دـنوش  رادروخرب  روشک  نیا  ییایرد  تیامح  زا  اکیرما  مچرپ  بصن  اب  تیوک  ياه  شکتفن  اـت  درک  تساوخرد 

روـشک نیا  اریز  دوـب ؛ هدرکن  یباـیزرا  ار  مچرپ  رییغت  زا  یـشان  تارطخ  اـکیرما  دـننامه  تیوـک  .داد (2)  یهباـشم  تساوـخرد  مه 
 . .درک (3) دهاوخن  هلباقم  اکیرما  يوروش و  ياه  نیمضت  هعومجم  اب  ناریا  دوب  نئمطم 

شلاچ اب  ناریا ، یلامتحا  يزوریپ  اب  هلباقم  گنج و  شرتسگ  هب  ور  دـنور  لرتنک  تیوک و  تساوخرد  هب  نداد  خـساپ  يارب  اـکیرما 
يارب هار  نیرت  عیرـس  الامتحا  ناریا ، اب  اکیرما  یماظن  میقتـسم  ییورایور  دـندوب  دـقتعم  نارظان  زا  یخرب  .دوب  ور  هبور  يدایز  ياـه 

یماظن تردـق  گنج ، رد  مود ، ههبج ي  شیاشگ  ییورایور و  نیا  رثا  رب  اریز   (4) دوب ؛ دـهاوخ  ناریا  قارع و  گنج  هب  نداد  نایاپ 
دندوب دقتعم  زین  اه  سور  .درک (5)  دـهاوخ  ذاختا  یعافد  عضوم  سراف ، جـیلخ  رد  یمجاهت  راتفر  ياج  هب  دور و  یم  لـیلحت  ناریا 

.دنهد همتاخ  گنج  هب  هلیسو  نیدب  ات  دنتسه (6)  ناریا  هب  میقتسم  تابرض  ندروآ  دراو  لابند  هب  اه  ییاکیرما 

206 ص :

تیوک و تساوخرد  نیب  دـسر  یم  رظن  هب  : » دنـسیون یم  دروم  نیا  رد  دوـخ  هلاـقم ي  رد  زرجار  لاـپ  نلماـگ و  تبازیلا  . 1000 - 1
زا یمهم  شخب  هـک  ار ، واـف  هریزج ي  هبـش  ناریا  هیروف 1986 م  رد  .تشاد  دوجو  یطاـبترا  قارع  ناریا و  ینیمز  گـنج  تیعـضو 

لیلد الامتحا  ...دـنتفرگ  رارق  تیوک  زرم  یکیدزن  رد  راب  نیلوا  يارب  ناریا  ياـهورین  هجیتن ، رد  .درک  فرـصت  تسا ، قارع  نیمزرس 
ار روشک  نیا  تینما  هک  دوب  گنج  هب  یللملا  نیب  هجوت  بلج  يارب  رتشیب  شتارداـص  زا  تظفاـحم  يارب  تیوک  دـعاسم  تساوخرد 

(. ص 161 مود ، ج  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یسانشزاب  باتک  « ) .تخادنا یم  هرطاخم  هب 
ص 311. ذخأم 7 ، . 1001 - 2
ص 313. ذخأم 7 ، . 1002 - 3

، وکسم ویدار  ص 19 و 20 ، ، 1366  / 4  / 25 هرامش 118 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1003 - 4
.روتینام سنیاس  نیتسیرک  همانزور  ، 1366  / 6  / 24

ص 20. نامه ، . 1004 - 5
6 وکسم ، ویدار  ص 12 و 13 ، ، 1366  / 4  / 7 هرامش 100 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1005 - 6

.1366  / 4 / 
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نیمه دوش و  یم  ریبعت  قارع  زا  راکشآ  ینابیتشپ  يانعم  هب  یتیوک  ياه  یتشک  زارف  رب  اکیرما  مچرپ  نتشارفارب  دوب  دقتعم  رجنیـسیک 
دمآ هک  تشاد  موهفم  یماگنه  اهنت  قارع  دوس  هب  یماظن  شیارگ  : » دسیون یم  يو  .دوش  یم  یقلت  اکیرما  دودحمان  دهعت  اتیهام  رما 

رد عطاق  جـیاتن  روشک  نآ  تامادـقا  درک و  یم  دـیدهت  راکـشآ  يدـج و  يا  هنوگ  هب  ناریا  سراـف ، جـیلخ  رد  ار  اـه  یتشک  تفر  و 
تـسد زا  ياه  یتشک  رامآ  هن  قارع و  ناریا و  ییایرد  گنج  تیهام  عون و  هن  رـضاح ، لاح  رد  .دروآ  یم  راـب  هب  گـنج  تشونرس 

 . (1) .دراذگ » یمن  هحص  رما  نیا  رب  هتفر 

يدج تارطاخم  لیلد  هب  اه  شکتفن  رگا  عقاو ، رد  .دنک  یم  یسررب  دقن و  ار  اکیرما  فادها  تیهام و  تاحیـضوت  نیا  اب  رجنیـسیک 
، دـنک یم  داجیا  دودـحمان  تادـهعت  هکنیا  رب  هوالع  اکیرما  میقتـسم  هلخادـم ي  دـنوش ، یم  تروکـسا  اه  یتشک  دـش  دـمآ و  يارب 

ضقانت هب  هلاقم  نیمه  رد  رجنیـسیک  .تسا  یتفن  يراـجت و  ياـه  یتشک  هب  هلمح  یلـصا  لـماع  هک  دوش  یم  یقلت  قارع  زا  تیاـمح 
زا تیامح  اب  رما  نیا  ارچ  تسا  اه  یتشک  دش  دـمآ و  نیمـضت  فدـه  رگا  هک  انعم  نیدـب  .دـنک  یم  هجوت  اکیرما  مادـقا  رد  دوجوم 

رگا هک  دریگ  یم  هجیتـن  سپـس  يو   (2) تسا ؟ هدرک  داـجیا  اـه  یتشک  دـمآ  تفر و  رد  ار  لـالخا  نیرتـشیب  هک  تسا  هارمه  قارع 
ریثأـت گـنج  ییاـهن  هجیتن ي  رد  اـت  دـنارتسگ  یم  یتیوک  ياـه  یتـشک  زارف  رب  ار  دوخ  تیاـمح  رتـچ  دـصق  نیا  هب  هدـحتم  تـالایا 
روضح رجنیـسیک  رظن  زا  .دـشاب  زین  دوخ  درکلمع  ياهدـمایپ  شریذـپ  هداـمآ  دـیاب  یلو  تسا  كرد  لـباق  قطنم  اـهنت  نیا  دراذـگب ،

رد ینیمز  گنج  دمایپ  ریگرد  اکیرما  یماظن  ژیتسرپ  دوش و  یم  یقلت  ناریا  یماظن  ندناوخ  هزرابم  هب  یعون  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما 
 . .دش (3) دهاوخ  روشک  نیا 

يارب ناریا  شالت  هنوگ  ره  دنناوت  یم  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  زمره  هگنت ي  نتـسب  يارب  ناریا  مادـقا  ضرف  اب  اکیرما  یماظن  ناحارط 
لصاح ار  يریگ  هجیتن  نیا  اه  ییاکیرما  .دننک  یثنخ  زور  دنچ  ضرع  رد  ار  هقطنم  زا  تفن  رودص  زا  يریگولج  ای  زمره  هگنت  نتسب 

ياهامیپاوه تیدودحم  دنتسناد : یم  لماع  راهچ 

207 ص :

سول هماـنزور  ص 29 ، رهم 1366 ، سراف ،» جـیلخ  نارحب  یلیمحت و  گـنج   » هماـن هژیو  لـک ، داتـس  یـسایس  تنواـعم  . 1006 - 1
.یلیمحت گنج  یساملپید و  هلاقم  ، 1987 ندنل ، پاچ  ناهیک  همجرت  زمیات ، سلجنآ 

ص 29. نامه ، . 1007 - 2
ص 29 و 30. نامه ، . 1008 - 3
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یکیدزن رد  ناریا  هناخپوت  عضاوم  مادـهنا  ناکما  ناریا ؛ یتشک  دـض  اوه و  هب  نیمز  ياه  کشوم  دودـحم  ییاراـک  ناریا ؛ یتاـیلمع 
 . .تسین (1) نکمم  یگداسب  نآ  ندرک  دودسم  دهد  یم  ناشن  زمره  هگنت ي  دایز  قمع  ضرع و  زمره ؛ هگنت ي 

يراک نینچ  تسا  دیعب  هدرکن و  هلمح  نونک  ات  گرزب  ياه  تردق  مچرپ  لماح  ياه  یتشک  هب  ناریا  درک  یم  لالدتـسا  زین  ناگیر 
ترازو نواعم  یفروم ، .درادن (2)  ار  اکیرما  ییایرد  يورین  اب  هلباقم  يارب  فراعتم  ییاوه  ییایرد و  تردق  ناریا  هوالع ، هب  .دـنکب 

هب روشک  نیا  هلمح ي  لاـمتحا  ناریا ، راـتفر  ندوـب  ینیب  شیپ  لـباقریغ  مغر  یلع  : » تفگ يا  هبحاـصم  یط  زین  اـکیرما ، هجراـخ ي 
 . (3) .درادن » دوجو  دننک  یم  لمح  ار  اکیرما  مچرپ  هک  ییاه  یتشک 

ندرک دودحم  يارب  هدیجنس (4)  هلباقم  قیرط  زا  ناریا  هب  یماظن  راشف  فده  اب  تروکسا  يارب  يریگ  میمـصت  تسا  نشور  هکنانچ 
ار مزال  تردـق  شنکاو  يارب  مادـقا ، نیا  ربارب  رد  ناریا  هک  دـش  یم  ینیب  شیپ  نینچ  دوب و  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  ناریا و  ییاـناوت 

دهاوخ نایاپ  هب  اکیرما  لمع  راکتبا  اب  گنج  همانعطق ي 598 ، شریذپ  اب  دش و  دهاوخ  میلـست  راشف  نیا  ربارب  رد  ماجنارـس  درادن و 
.دیسر

، اه یتشک  مچرپ  رییغت  يارب  نیدرورف 1366 )  13  ) لیروآ 1987 م خیرات 2  رد  اکیرما  تیوک و  یمـسر  همانقفاوت ي  ربانب  ماجنارس 
نیتـسخن دـش (6) و  هتـشارفارب  یتـیوک  ياـه  شکتفن  رب  اـکیرما  مچرپ  نیلوا  ریت 1366 )  30  ) م يـالوج 1987  خـیرات 21  رد   (5)

.دش سراف  جیلخ  دراو  ریت 1366 )  31  ) يالوج 1987 م رد 22  هدـش  يدـنب  نامز  يزیر  همانرب  ساسا  رب  تروکـسا  تحت  ناوراک 
 . (7)

ربتکا متـشه  رد  هکناـنچ  .دوب (8)  اـکیرما  ناریا و  ياـهورین  ناـیم  ییاـهدروخرب  دـمآرد  شیپ  نیم ، اـب  نوـتجیرب  شکتفن  دروـخرب 
ناریا الباقتم  دندرک (9) و  يزادناریت  یناریا  ياه  قیاق  هب  ییاکیرما  ياهرتپوک  یله  رهم 1366 ) هدزناش  )

208 ص :

ص 202. ذخأم 7 ، . 1009 - 1

ص 312. ذخأم 7 ، . 1010 - 2
همجرت رذآ 1366 ،) ات  يد 1365   ) 1987 قارع -  ناریا و  گنج  رامش  هاگ  نارادساپ ، هاپس  داتس  یهدنامرف و  هدکشناد  . 1011 - 3

ص 75. ، 1377 يدزیا ، زوریپ 
ص 628. ذخأم 7 ، . 1012 - 4
ص 313. ذخأم 7 ، . 1013 - 5
ص 332. ذخأم 7 ، . 1014 - 6
ص 235. ذخأم 7 ، . 1015 - 7

یسایس تاعلاطم  رتفد  ییایرد ، گنج  قوقح  و  ( 1988-1980  ) قارع ناریا و  گنج  یتیزنور ، ونیلاتان  يرتاگ و  هردـنآ  . 1016 - 8
ص 127. ، 1374 نارهت ، یللملا ، نیب  و 

ص 127 و 128. نامه ، . 1017 - 9
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نینچمه اکیرما  .تسا (1)  هدرک  يزادـناریت  اـکیرما  رتـپوک  یله  دـنورف  راـهچ  هب  رذآ ) لوا   ) ربـماون خـیرات 22  رد  درک  مـالعا  زین 
هدـنهد ي ناشن  ار  اکیرما  ناریا و  ییورایور  نارگلیلحت ، نارظان و  زا  يرایـسب  .داد (2)  رارق  مجاهت  دروم  ار  ناریا  یتفن  ياـهوکس 
یـسایس و هلحرم ي  هـب  دورو  یماـظن و  تاـیلمع  كرت  هماـنعطق و  شریذـپ  هـب  ناریا  ندرک  راداو  يارب  شنادـحتم  اـکیرما و  راـشف 

 . .دندرک (3) رکذ  یساملپید 

تشادن يریثأت  اه  یتشک  دش  دمآ و  يارب  تینما  داجیا  گنج و  هب  نداد  همتاخ  رد  اهنت  هن  سراف  جیلخ  رد  اکیرما  ياهورین  روضح 
ذوفن شرتسگ  يدـج  دـیدهت  اب  درک  یمن  یمادـقا  اکیرما  رگا  دـندقتعم  یخرب  هتبلا  درک ؛ دـیدشت  زین  ار  اـه  يریگرد  هنماد ي  هکلب 
شتآ شریذپ  هب  ناریا  ندرک  روبجم  گنج و  هب  نداد  همتاخ  رد  يا  هدمع  ریثأت  ناریا  اب  اکیرما  دروخرب  دـش و  یم  هجاوم  يوروش 
سفن گنج  هدـش و  رت  تابث  اب  سراف  جـیلخ  رد  عاضوا  اـه  شکتفن  تروکـسا  اـب  هک  دوب  رظن  نیا  رب  یکـسنیژرب  .تشاد (4)  سب 

 . .دوش (5) زوریپ  دناوت  یمن  هک  تسا  هدرک  كرد  ناریا  دشک و  یم  ار  شرخآ  ياه 

ناریا يژتارتسا 

هراشا

قارع و تاماکحتـسا  عـضاوم و  رد  یماـظن  يورـشیپ  ياـه  يراوـشد  هدـهاشم  لاـس 1365 و  رد  گـنج  ياهدرواتـسد  اـه و  هنیزه 
ياـهراشف هنماد ي  مجح و  لاـس ، نیا  رد  .داد  لکـش  گـنج  هـب  نداد  ناـیاپ  يارب  ار  ناریا  هدارا  تـینهذ و  اجیردـت  نآ  ياهدـمایپ 

هب قارع  تالمح  رثا  رب  ناریا  يزرا  دـمآرد  اریز  تشاد ؛ رایـسب  شیازفا  هتـشذگ  اب  هسیاقم  رد  ناریا  هب  يداصتقا  یماظن و  یـسایس ،
بیسآ نآ  ياشفا  اب  اکیرما  ناریا و  ناهنپ  یساملپید  .تفای (6)  شهاک  تدش  هب  اه  شکتفن 

209 ص :

ص 382 و 383. ذخأم 7 ، . 1018 - 1
یسانشراک همان  نایاپ  تینما ،» ياروش  همانعطق 598  شریذپ  يداصتقا و  یللملا  نیب  یلخاد و  ياهراشف  ، » یمالغ نسحم  . 1019 - 2

ص 117 و 118. نمهب 1374 ، نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  یسایس ، مولع 
ص 443 و 444. شیدنارف ، ینارفغ ، اضرلادبع  همجرت  کپوا ، ناتساد  نایز ، ری  یپ  زا  لقن  ص 132 و 133 ، نامه ، . 1020 - 3

ص 625 و 626. ذخأم 7 ، . 1021 - 4
نارهت و 40 ، ص 39  ، 1366  / 7  / 5 هرامـش 191 ، هژیو ،» ياـه  شرازگ  هیرـشن ؛ یمالـسا ، يروـهمج  يرازگربـخ  . 1022 - 5

.1366  / 7  / 4 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ 
هدراو تاراسخ  تفن و  ياه  تمیق  یمومع  شهاک  : » دسیون یم  بالقنا  زا  دعب  ناریا  داصتقا  یسررب  رد  یعرازم  ناندع  . 1023 - 6

شیازفا مغر  هب  تسا  نشور  .دـیماجنا  یتـفن  ياهدـمآرد  رایـسب  تفا  هـب  قارع  اـب  گـنج  ببـس  هـب  ناریا  تـفن  رودـص  تـیفرظ  رب 
هب لاس 1365 ، زا  تفن  تمیق  ناباتـش  تفا  سراف و  جـیلخ  رد  اه  شکتفن  گـنج  ات 1363 ، ياه 1361  لاس  نیب  یتفن  ياهدـمآرد 
هب دـینک  هاگن  « ) .دوب لاس 1356  دودح 40 % رد  یتفن  ياهدـمآرد  لاس 1366  رد  .داد  شهاـک  ار  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  تعرس 

(. هرامش 26 هعسوت ، گنهرف و  هلجم ي 
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رد گنج  تشونرـس  نییعت  يارب  عبانم  جیـسب  نیا ، رب  هوالع  .دـش  رجنم  قارع  زا  اکیرما  ياـه  تیاـمح  شیازفا  هب  رما  نیمه  دـید و 
تیعـضو لـیلد  هب  نآ  ینیزگیاـج  هک  درک  لـیمحت  ناریا  رب  ار  ینیگنـس  تاـفلت  هنیزه و  هکلب  دیـسرن  هجیتن  هب  اـهنت  هن  لاس 1365 ،

.دوب راوشد  روشک  يداصتقا 

رداق نآ  رد  هنخر ي  قارع و  یعافد  طوطخ  نتـسکش  مهرد  هب  یبسن  ياه  يزوریپ  اب  ناریا  هک  تیعقاو  نیا  رانک  رد  دـیدج  دـنیارف 
هب نداد  نایاپ  يارب  هک  درک  دـعاقتم  ار  قارع  نایماح  اجیردـت  سراف ، جـیلخ  رد  گنج  هنماد ي  شرتسگ  ياهدـمایپ  اب  هارمه  تسا 

 . .تسین (1) نکمم  گنج  هب  نداد  همتاخ  مهم ، نیا  ققحت  نودب  دننک و  نیمأت  ار  ناریا  ياه  هتساوخ  دیاب  گنج 

هب نداد  نایاپ  یماظن ، یـسایس -  دـیدج  تایعقاو  روهظ  نارگیزاب و  تاروصت  اهرواب و  رد  دـیدج  تارییغت  دوجو  اب  لاح و  نیع  رد 
نارظن و بحاـص  زا  یخرب  تاحیـضوت  .دوـب  هارمه  یــسایس  ياهدـمایپ  هـنیزه و  اـب  ـالامتحا  راوـشد و  لاـس  تـفه  زا  سپ  گـنج 

اما دوب  هدـش  دـیماان  گنج  همتاخ ي  يارب  یماظن  لح  هار  زا  ناریا  لاس 1366  زییاپ  رد  تسا  دـقتعم  نیبوچ  .تسا  مهم  نارگلیلحت 
رییغت و هلزنم ي  هب  یـسایس  قیرط  زا  گنج  هب  نداد  نایاپ  اریز   (2) دوب ؛ رود  گنج  زا  یـصالخ  يارب  کیتاملپید  یلح  هار  زا  زونه 

لاح دوب ؛ نکمم  مادص  فذح  نتفرگ  هدیدان  اب  رییغت  نیا  .دوبن  نکمم  یناسآ  هب  هک  دش  یم  یبایزرا  ناریا  يژتارتسا  رد  یـشخرچ 
.تشاد هارمه  هب   (3) یـسایس » هنیزه ي   » یمادقا نینچ  .دوب  یماظن  يزوریپ  رب  هیکت  اب  مادص  فذـح  ناریا  يژتارتسا  راعـش و  هکنآ 

؛ تسین یناسآ  راک  نادـنچ  مه  حلـص  نتفریذـپ  یلو  دربب ، ار  گنج  دـناوت  یمن  رگید  ناریا  : » تفگ یلیلحت  یط  زین  شاـخب  لوئاـش 
هتشک و هدیشک و  شود  هب  ار  گنج  نیگنس  راب  ناریا  مدرم  هدش ، یمیظع  ياه  يراکادف  هک  تسا  لاس  ياه  لاس  اریز 

210 ص :

للم نامزاس  هک  میدناسر  ییاج  هب  ار  راک  میتفر و  شیپ  ردقنآ  گنج  موادت  رد  ماما  ریبدت  اب  : » دیوگ یم  یمـشاه  ياقآ  . 1024 - 1
زا يریگولج  يارب  : » دـیوگ یم  ییاضر  ياـقآ  و  ص 6 ) ، 1378  / 11 / 7 ناریا ، همانزور  هبحاصم ي  « ) .دـهدب ار  اـم  قح  تفریذـپ 

(. ص 8 ، 1378  / 11  / 16 ناهیک ، همانزور ي  اب  هبحاصم  « ) .دنتشون ار  حلص  داهنشیپ  قارع ، تسکش 
ات انگنت  زا  گـنج  ناریا و  هلاـقم  نیبوچ ، مارهـش  ص 129 ، ناتسبات 1371 ، هرامش 10 ، یماظن » ياه  یـسررب   » همانلـصف . 1025 - 2

.سب شتآ 
.نامه . 1026 - 3
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عورـش تیلوئـسم  نییعت  زا  لـبق  هک  تشاد  رارـصا  هماـنعطق  : » دـیوگ یم  زین  لـیب  زمیج   (1) .دــنا » هداد  یناوارف  نیلوـلعم  حورجم و 
زین هسنارف  يرازگربخ   (2) .دریذـپب » ار  عضو  نیا  تسناوت  یمن  ناریا  هک  دوب  راکـشآ  الماک  دوشب ، رارقرب  سب  شتآ  دـیاب  گـنج ،
یم داـجیا  ناریا  يارب  یمیظع  يراوشد  یگنج ، تاـیلمع  همادا ي  : » تشون ناریا  يارب  نآ  ياـه  يراوـشد  گـنج و  زا  یلیلحت  یط 

ییزوریپ هب  نتفای  تسد  دیما  هب  هکنیا  ای  دیآ  تسد  هب  یـسایس  ای  کیتاملپید  لح  هار  دیاش  ات  دبای  یم  همادا  یـشیاسرف  گنج  .دنک 
زا ای  سراف  جیلخ  نارحب  هب  ندز  نماد  اب  قارع  هک  دراد  رب  رد  ار  رطخ  نیا  قش ، نیتسخن  .دـبای  شرتسگ  یگنج  ياه  تیلاعف  یماظن 

شوختسد نونکا  مه  هک  دراد  روشک  داصتقا  رب  یبولطمان  رایسب  راثآ  مود ، قش  .دیازفیب  دوخ  ياهراشف  رب  اهرهـش ، گنج  يریگرس 
ناریا ناربهر  .دزاس  یم  حرطم  تسا ، گنج  رد  ناریا  فعـض  هطقن ي  هک  ار  هحلـسا  نیمأت  هلئـسم  یکاـندرد  وحن  هب  تسا و  نارحب 

ار یگدنز  هنیزه ي  شیازفا  گنج  هنیزه ي  شیازفا  عون  ره  هک  دنراد  فوقو  رما  نیا  رب  دننک  باختنا  هک  ار  هار  ود  نیا  زا  کی  ره 
 . (3) .دنهد » یم  لیکشت  ار  جیسب  يورین  هک  دنتسه  مدرم  زا  هتسد  نآ  اقیقد  نآ  ناینابرق  نیتسخن  هک  دوش  یم  بجوم 

يارب ار  ناریا  تسناوت  یم  تراسخ  تخادرپ  و  زواجتم » نییعت   » رب ینبم  ناریا  ياـه  هتـساوخ  زا  یـشخب  ندرک  نیمأـت  لاـح  نیع  رد 
ناشن تبثم  شنکاو  نآ  هب  ناریا  هک  دوب  فادها  نیمه  ققحت  يارب  عقاو  رد  للم  نامزاس  شالت  .دزاس  دـعاقتم  گنج  هب  نداد  نایاپ 

.داد

اکیرما یجیردـت  روضح  شیازفا  روشک ، نیا  تایرظن  نتفرگ  ناریا و  اب  لکریبد  سامت  قیرط  زا  للم  نامزاس  ياه  شـالت  اـب  هارمه 
هب للم  نامزاس  درکیور  رد  رییغت  رگید ، ترابع  هب  .دش  یم  یبایزرا  قارع  دوس  هب  دوب و  هدـننک  نارگن  ناریا  يارب  سراف  جـیلخ  رد 
رد ناریا  هب  راشف  سراف و  جیلخ  رد  روضح  يارب  اکیرما  باعرا  دیدهت و  تسایـس  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  ياه  هتـساوخ 
نآ ینارگن  لیلد  هب  اکیرما  روضح  هک  دندوب  رظن  نیا  رب  یخرب  .دروآ  دوجو  هب  ناگدنریگ  میمصت  رد  ماهبا  شسرپ و  دوب و  ضقانت 

تسا و قارع  تسکش  زا  روشک 

211 ص :

، اکیرما ویدار  ص 13 و 14 ، ، 1366  / 7  / 19 هرامش 205 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1027 - 1
.1366  / 7  / 17

ص 418. ذخأم 24 ، . 1028 - 2
، هسنارف يرازگربخ  ص 8 ، ، 1366  / 6  / 30 هرامش 185 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1029 - 3

.1366  / 6  / 29
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يارب اکیرما  مادـقا  دنتـشاد  داـقتعا  رگید ، یخرب  .دریگ (1)  یم  تروـص  یمادـقا  نینچ  ناریا  هـب  راـشف  عاـضوا و  لرتـنک  يارب  اذـل 
تقو یللملا  نیب  نواعم  یناجیرال ، داوج  دمحم  .تسا  نآ  نتفریذپ  يارب  ناریا  هب  راشف  للم و  نامزاس  همانعطق ي  زا  یماظن  تیامح 
ياه بطق  یمامت  همانعطق ي 598 ، رودـص  زا  شیپ  : » دـیوگ یم  دوجوم  تاروصت  تالوحت و  تیهام  هراـبرد ي  هجراـخ ، ترازو 

، شنزرـس نآ  رد  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  یللملا  نیب  راشف  لوا  .دندرک  یهدـنامزاس  ار  نامزمه  راک  دـنچ  ناهج  تردـق 
یماـمت هک  سراـف  جـیلخ  رد  يا  هدـنناسرت  یماـظن  روضح  مود ، .دـش  روظنم  يداـصتقا  یتاحیلـست و  ظاـحل  هب  ناریا  میرحت  هیبنت و 
يزوریپ زا  يریگولج  يارب  گرزب  ياه  تردـق  هلخادـم  نامز  هک  دوب  نیا  یلک  تشادرب  .دنـشاب  هتـشاد  تکرـش  نآ  رد  اه  تردـق 

زا ار  تصرف  نیا  زا  شیب  دیابن  دنک و  رییغت  دـیاب  اه  نآ  رظن  هب  هقطنم  یـسایس  ریوصت  هجیتن ، رد  تسا و  هدیـسر  ارف  گنج  رد  ناریا 
 . (2) .داد » تسد 

درک و هلباقم  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما  یماظن  روضح  اب  گنج ، هب  نداد  نایاپ  يارب  یـسایس  شالت  رب  هوـالع  ناریا  ساـسا ، نیمه  رب 
.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ثحب  همادا ي  رد  هک  درک  ارجا  یحارط و  برغ  لامش  هقطنم ي  رد  ار  گنج  همادا ي  يژتارتسا 

للم نامزاس  قیرط  زا  حلص 

همانعطق ي هب  ناریا  شنکاو  هرابرد ي  هک  یناسک  هب  خـساپ  رد  ناهیک  همانزور ي  اب  هبحاصم  رد  تقو  هجراـخ  ریزو  یتیـالو  ياـقآ 
هتکن ي .دوب  رظان  همانعطق  بیوصت  رد  ناریا  يراکمه  شالت و  هب  هک  داد  یتاحیضوت  دننک ، یم  داقتنا  نآ  شریذپ  رد  ریخأت  598 و 

همانزور ) .دـنک یم  رکذ  للم » نامزاس  قیرط  زا  حلـص   » شریذـپ هلزنم  هب  ار  للم  نامزاس  اـب  راـک  ناـشیا  هک  تسا  نیا  تیمها  زئاـح 
(. ص 12 ، 1381  / 7  / 1 ناهیک ،

هلئسم ي دنچ  زا  رثأتم  همانعطق ي 598 ، رودـص  زا  سپ  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  للم  نامزاس  ياه  شـالت  هب  ناریا  تبثم  شنکاو 
يارب هکنآ  تسخن  .دوب  یساسا 

212 ص :

تلع زا  هک  یلاح  نیع  رد  دوب و  رظن  نیمه  رب  متاخ  هاگرارق  رد  روضح  ماگنه  هب  هاپـس  تقو  هدـنامرف ي  ییاضر  ياـقآ  . 1030 - 1
رد ییاضر  ياقآ  گـنج  ماـمتا  زا  دـعب  هتبلا  درک ؛ یم  حرط  ار  نآ  تشاد و  هجوت  زین  لـیلحت  نیا  هب  یلو  دیـسرپ  یم  اـکیرما  مادـقا 

رارق للم  نامزاس  حلص  داهنشیپ  هناوتـشپ ي  هقطنم ، رد  ار  شا  یماظن  روضح  اکیرما  هک  درک  هراشا  لیلحت  نیا  هب  ناهیک  اب  هبحاصم 
(. ص 8 نمهب 1378 ،  19  ) .داد

رانیمـس شرازگ  یلیمحت ، گنج  دروم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یللملا  نیب  كرحت  زا  لقن  هب  ص 148 ، ذخأم 54 ، . 1031 - 2
ص 13 و 14. يد 1366 ، هجراخ ، ترازو  یللملا  نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  نارهت ، ، 8
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ار دادغب  رگا  درک  راهظا  یمـشاه  ياقآ  ساسا ، نیمه  رب  .دـش  راوشد  اجیردـت  یماظن  يزوریپ  رب  هیکت  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  ناریا 
فیعـض قارع  رب  یماظن  يزوریپ  ناکما  هک  دوب  هدـش  داـجیا  روصت  نیا  عقاو ، رد  .درک  دـنهاوخ  هلمح  اـم  هب  متا  بمب  اـب  مریگب  مه 

هب لاـس 1363  زا  اـیناث  .داد  دـهاوخ  ناـشن  شنکاو  دسانـش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  يزوریپ  نیا  اـیند  دوش  لـصاح  رگا  یتح  تسا و 
زاغآ و للم  نامزاس  لک  ریبد  هژیو  هب  اهروشک و  زا  یخرب  اب  يراکمه  دش و  دیکأت  یللملا  نیب  یسایس و  هصرع ي  رد  لاعف  روضح 

دمآ دوجو  هب  یلک  عامجا  روصت و  نیا  قارع  ناریا و  نارگیزاب و  هیلک ي  يارب  اثلاث  .تشاد  یپ  رد  مه  ار  یتبثم  جـیاتن  دـش و  لابند 
درک و رییغت  ناریا  ياه  هتـساوخ  هب  لـلم  ناـمزاس  درکیور  هکنیا  همه  زا  رت  مهم  .تسا  هدیـسر  ارف  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  ناـمز  هک 

.درک مهارف  ناریا  يراکمه  تبثم و  شنکاو  يارب  ار  یبسانم  هنیمز ي  عوضوم ، نیمه 

همانعطق زپ  تخپ و  رد  ادتبا  نامه  زا  ام  : » دیوگ یم  همانعطق ي 598  بیوصت  رد  ناریا  شقن  هرابرد ي  ناریا  تقو  هجراـخ ي  ریزو 
اب راک  يارب  ناریا  هطـساو ي  هرابرد ي  يو  .میتفر » یمن  نآ  فرط  هب  الـصا  میتشادـن  لوبق  ار  نآ  ام  رگا  میتشاد و  هلخادـم  ي 598 

.دوب للم  نامزاس  رد  ناملآ  هدـنیامن  عطقم  نآ  رد  تینما  ياروش  اه و  یبرغ  اب  ام  هطـساو ي  : » دـیوگ یم  تینما  ياروش  اه و  یبرغ 
دنب ناشیا   (1) .میدرک » یم  لابند  ار  نامیاهراک  دحتم  للم  نامزاس  رد  ناملآ  یمئاد  هدنیامن  ریفس و  ناملآ ، هدنیامن ي  قیرط  زا  ام 

.دنک یم  رکذ  ناریا  شالت  لصاح  زواجتم  نییعت  رب  ینبم  ار  همانعطق  شش 

هب ناریا  خـساپ  .دـش  بیوصت  ءارآ  قاـفتا  هب  لـلم  ناـمزاس  تینما  ياروـش  رد  ریت 1366  خـیرات 30  رد  ماجنارـس  هماـنعطق ي 598 
رارق یللملا  نیب  یـسایس و  ياه  تیلاعف  نوناک  رد  سب  شتآ  يرارقرب  همانعطق و  شریذـپ  مالعا  هرابرد ي  للم  ناـمزاس  تساوخرد 
تبثم شنکاو  نآ  هب  تـشاد ، شقن  زواجتم (2)  نییعت  يارب  هتیمک  لیکـشت  هژیو  هب  هماـنعطق  ياهدـنب  میظنت  رد  نوچ  ناریا  .تفرگ 

 . .داد (3) ناشن 

213 ص :

ص 12. ، 1381  / 7  / 1 ناهیک ، همانزور  . 1032 - 1
.1367  / 2  / 26 للم ، نامزاس  رد  ناریا  هدنیامن  یتالحم  رفعج  هبحاصم  . 1033 - 2

.گنج نایاپ  هچبلح و  ات  هچملش  زا  ياه  باتک  هب  دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب  . 1034 - 3
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ار ناریا  ینوناق  ياه  هتساوخ  دناوت  یم  تسا و  یقطنم  يداوم  يواح  همانعطق ي 598  درک  مالعا  للم  نامزاس  رد  ناریا  تقو  ریفس 
حلـص ندروآ  ناغمرا  هب  نآ  فدـه  هک  ییاه  شالت  اب  نارهت  درک  مالعا  زین  ناریا  هجراخ ي  ریزو  تقو  نواعم  .دشاب (1)  وگخساپ 

 . .درک (2) دهاوخ  يراکمه  تسا  هقطنم  رد 

لکریبد رفس  ماگنه  .درک  ضارتعا  زواجتم ،» نییعت  هتیمک ي  لیکشت   » رب سب » شتآ  مدقت   » لیلد هب  همانعطق  ياهدنب  بیترت  هب  ناریا 
ار سب  شتآ  ناریا  تسا  هدشن  یفرعم  زواجتم  یتقو  ات  درک  نشور  ناشیا  يارب  ار  عوضوم  نیا  یمشاه  ياقآ  ناریا ، هب  للم  نامزاس 

دوـجو نآ  ياهدـمایپ  سب و  شتآ  هراـبرد ي  هک  یتاروـصت  گـنج و  زا  لاـس  تـفه  تشذـگ  زا  سپ  اریز   (3) تفریذپ ؛ دـهاوخن 
راکـشآ : » تفگ نامز  نامه  رد  نارگلیلحت  زا  یکی  .دوبن  نکمم  یگداسب  ناریا  يارب  ار  نآ  مادقا  میمـصت و  نیا  ذاختا   (4) تشاد ،

يو  (5) .تسا » راوشد  رایـسب  ناریا  يارب  نتـسنادن  زواجتم  ار  قارع  نیـسح و  مادـص  يرانکرب  نودـب  سب  شتآ  شریذـپ  هک  تسا 
زور دـنچ  یط  اکیرما  تساوخرد  قبط  دـناوت  یمن  دراد  هلاس  ییا 25  هشیر  دیـشک و  لوـط  لاـس  تفه  هک  یگنج  : » تفگ نینچمه 
لح يارب  يراکمه  هب  راب  نیتسخن  يارب  ناریا  دوش  ادـیپ  یهار  نآ  يوربآ  ظفح  يارب  دوش و  هداد  تصرف  ناریا  هب  رگا  .دوش  ماـمت 

ناریا هک  دـسر  رظن  هب  نینچ  دـننک و  ریقحت  ار  ناریا  دـنهاوخب  اهروشک  ریاس  اـکیرما و  رگا  یلو  .دوب  دـهاوخ  لـیام  گـنج  هلئـسم 
زین سیلگنا ، پاـچ  تندـنپیدنیا ،  (6) .دـنک » یمن  يراـکمه  ناریا  تسین ، یعقاو  یبـالقنا  روـشک  کـی  تـسا و  هدروـخ  تـسکش 

ياـج هـب  قـطنم  ندـناشن  گـنج و  هـب  تبــسن  ناریا  رکفت  زرط  رد  لوـحت  داـجیا  يارب  دـیاب  نوـنکا  یناـهج  ياـه  تردـق  :» تشوـن
تارکاذم زاغآرـس  دناوت  یم  قارع  ندـش  هتخانـش  زواجتم  : » تسا هدـش  دـیکأت  هلاقم  نیا  رد  .دـننک » مهارف  یتالیهـست  یهاوخنوخ 

 . (7) .دشاب » تمارغ  تخادرپ  اهزرم و  نوماریپ 

214 ص :

.یس.یب.نا ینویزیولت  هکبش  اب  هبحاصم  ص 18 ، ، 1366  / 7  / 20 ناهیک ، همانزور  . 1035 - 1
ص 6. ، 1366  / 6  / 3 هرامش 158 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1036 - 2

ص 13. ، 1366  / 6  / 21 هرامش 176 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1037 - 3
هراشا عوضوم  نیا  هب  هدنـسیون  اب  یـصاصتخا  يوگو  تفگ  یط  هجراخ ، ترازو  قبـسا  ماقم  مئاق  یتراشب ، دـمحم  یلع  . 1038 - 4

زا میدرک  یم  روصت  میتشادـن و  دامتعا  سب  شتآ  هب  اذـل  میتشاد  نئوژ 1967  رد  ار  لیئارـسا  بارعا و  گنج  هبرجت ي  اـم  هک  درک 
(. 1378  / 9  / 10  ) .درادن دوجو  ناریا  ياه  هتساوخ  نیمأت  ناکما  قیرط  نیا 

.1366  / 6  / 20 یس.یب.یب ، ویدار  اب  يرهاط  ریما  هبحاصم  ص 9 ، نامه ، . 1039 - 5
ص 9. نامه ، . 1040 - 6

يرازگربخ ندنل  ص 13 ، ، 1366  / 6  / 20 هرامش 181 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1041 - 7
.1366  / 6  / 25 یمالسا ، يروهمج 
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همانعطق هب  خساپ  رد  دوب ، هدش  زاغآ  روشک  نیا  هب  راشف  اب  یللملا و  نیب  هنحص  رد  هک  يدیدج  یسایس  تیعضو  زا  رذگ  يارب  ناریا 
داد ناشن  شنکاو  ناریا  عضوم  هب  اکیرما  .درک (1)  يراددوخ  نآ  لماک  در  زا  سب ، شتآ  تساوخرد  هب  ییانتعا  یب  نمض  ي 598 
هب راشف  یتاحیلـست ، میرحت  فده  اب  للم  نامزاس  رد  دـیدج  همانعطق ي  بیوصت  يارب  شالت  سراف و  جـیلخ  رد  یماظن  روضح  اب  و 

، همانعطق طورـشم  شریذـپ  .دوب  مهم  هک  درک  یتامادـقا  اکیرما  ياه  شالت  اـه و  تسایـس  اـب  هلباـقم  رد  ناریا  .داد  شیازفا  ار  ناریا 
ياروش دناوت  یم  دنک  در  ار  همانعطق  ناریا  رگا  هک  درک  یم  روصت  اکیرما  اریز  داد ؛ رارق  يدـب  عضوم  رد  یـسایس  رظن  زا  ار  اکیرما 

 . .دزاس (2) راداو  لمعلا  سکع  هب  ناریا  ربارب  رد  ار  تینما 

همانعطق ي 598 اب  ام  : » دیوگ یم  یتیالو  .درک  يراکمه  همانعطق 598  ندش  ییارجا  دنور  رد  تفرـشیپ  يارب  لک  ریبد  اب  ادتبا  ناریا 
(3) .تسین » یندرک  نایب  یـشخب  تسا و  نایب  لباق  یـشخب  هک  دـش  یتاقفاوت  لـک و  ریبد  اـب  راـک  يارب  میدرک  ادـیپ  ینوناـق  ياـنبم 
ناریا و ياه  هتـساوخ  هب  هجوت  اب  دـیاب  یم  دروآ  تسد  هب  یتیقفوم  گنج  هب  نداد  نایاپ  رد  تساوخ  یم  رگا  للم  ناـمزاس  ـالباقتم 

 . .تخاس (4) مهارف  لک  ریبد  ياه  تیلاعف  موادت  يارب  ار  هنیمز  عوضوم  نیا  .دنک  لمع  روشک  نیا  تایرظن  نیمأت 

تایئزج مینیشنب  میتساوخ  یم  ام  : » دیوگ یم  للم  نامزاس  لک  ریبد  اب  راک  ترورـض  شور و  هرابرد ي  ناریا  تقو  هجراخ ي  ریزو 
ياه یگژیو  نیا  اب  تسـشن  یم  هرکاذـم  زیم  رـس  قارع  میدرک و  یم  فقوتم  ار  گنج  ام  رگا  .میناسرب  هجیتن  هب  ار  همانعطق  ییارجا 

فیلکت هک  میتفگ  یم  ام  .دمآ  یم  تسد  هب  يا  هجیتن  هچ  هرکاذم  زیم  تشپ  زا  هک  دوبن  مولعم  تشاد ، قارع  هک  ینیب  شیپ  لباقریغ 
هچ دـنک ، نشور  تساوخ  یم  لک  ریبد  ییارجا  حرط  تساوخ ، یم  ار  نیمه  مه  للم  نامزاس  لک  ریبد  .دوشب  نشور  دـیاب  زیچ  همه 

دوخ تروـص  نیا  ریغ  رد  دریگ ؟ یم  تروـص  ارـس  هلداـبم  يزور  هچ  و  ینیـشن ؟ بقع  ندـش  لـماک  يزور  هچ  سب ؟ شتآ  يزور 
 . .دوبن (5) یندرک  ارجا  همانعطق 

215 ص :

زا يا  هناشن  زین  نآ  حالـصا  يارب  شالت  تینما و  ياروش  همانعطق  لـماک  ندرک  در  هب  ناریا  یلیم  یب  دـیوگ : یم  نیبوچ  . 1042 - 1
(. ص 7 ، 1378  / 7  / 3 يداصتقا ، رابخا  همانزور ي   ) .دوب شیارگ  رد  رییغت 

.یتالحم رفعج  ص 16 ، ، 1367  / 2  / 26 ناهیک ، همانزور  . 1043 - 2
.1378  / 6  / 11 مج ، ماج  هرامش 14 ، ویدوتسا  یلدمه ، همانرب  . 1044 - 3

زا لقن  هب  ص 12 ، ، 1376 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  ناریا ، هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  یسایس  خیرات  یتیالو ، ربکا  یلع  . 1045 - 4
.للم نامزاس  رد  ناریا  تقو  ریفس  یناسارخ  ییاجر  دیعس 

ص 12. ، 1381  / 7  / 1 ناهیک ، همانزور  . 1046 - 5
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هک درک  نایب  اهدـنب  رد  ییاج  هباج  يارب  ار  شتایرظن  ناریا  همانعطق ي 598 ، ییارجا  حرط  هیهت ي  يارب  نارهت  هب  لک  ریبد  رفـس  اـب 
لک ریبد  تفرگ  ماجنا  هک  یتارکاذـم  اـب  نینچمه  .دوب (1)  سب  شتآ  رب  نآ  مدـقت  زواجتم و  نییعت  يارب  يا  هتیمک  لیکـشت  ناـمه 

زا تایئزج  رب  اـت  دوش  لیکـشت  یـصصخت  یهورگ  دـیاب  یتارکاذـم  هنوگ  ره  زا  شیپ  هک  درک  مـالعا  روشک  ود  ره  هب  يا  هماـن  یط 
قارع تلود  تفلاخم  اب  مه  داهنـشیپ  نیا  .میرادرب  ار  یلـصا  ياه  مدـق  ات  دوش  ثحب  یللملا  نیب  ياهدادرارق  زا  فلخت  دراوم  هلمج 

 . .دش (2) هجاوم 

هب ار  تیرومأم  نیا  درک  مالعا  يا  هینایب  رد  قارع  ناریا و  هب  هزور  راهچ  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  سیراپ  رد  للم  نامزاس  لک  ریبد 
دوخ شرازگ  يو  .مداد (3)  ماجنا  نکمم  حوطـس  نیرتالاب  رد  ییاهرادید  مدـناسر و  نایاپ  هب  للم  نامزاس  تینما  ياروش  ياضاقت 
هدوب دـیفم  متیرومأم  یلو  تسا  هنامرحم  ما  هتفگ  اروش  ياضعا  هب  نم  هچنآ  تفگ  ناراگنربخ  هب  درک و  میلـست  تینما  ياروش  هب  ار 

 . .تسا (4)

ياروش هب  لکریبد  شرازگ  باتزاب  دوب و  همانعطق  شریذپ  يانعم  هب  همانعطق ي 598  ندش  ییارجا  يارب  لک  ریبد  اب  ناریا  يراکمه 
تالماعت نیا ، رب  هوالع  .داد  تسکـش  ناریا  یتاحیلـست  میرحت  يارب  دـیدج  همانعطق ي  بیوصت  رد  ار  اکیرما  لـلم ، ناـمزاس  تینما 

دمحم تارکاذم  زا  سپ  هک  سراف ، جیلخ  رد  اکیرما  روضح  اب  تفلاخم  هرابرد ي  روشک  ود  قفاوت  هژیو  هب  يوروش  اب  ناریا  دـیدج 
ییازسب ریثأت  ناریا (6)  یتاحیلـست  میرحت  اب  يوروش  تفلاـخم  رد   (5) درک ، مالعا  ار  نآ  فمیـسارگ  وکـسم ، رد  یناـجیرال  داوج 
فقوتم للم  نامزاس  رد  ار  دوخ  ياه  شالت  دـیدج ، هماـنعطق ي  هنوگره  يوتو  يوروش و  تفلاـخم  لـیلد  هب  اـکیرما  اذـل  تشاد و 
ياروش هب  یـساملپید  يارب  يرتـشیب  تقو  تسا  هدرک  تقفاوـم  اـکیرما  : » تفگ اـکیرما ، تقو  هجراـخ  ریزو  زتـلوش ، هکناـنچ  .درک 

راهچ هجراخ  روما  ناریزو  اب  تاقالم  زا  سپ  يو  .دـبای » تسد  قارع  ناریا و  گنج  رد  سب  شتآ  هب  دـناوتب  دـیاش  ات  دـهدب  تینما 
همانعطق ي 598 هک  میتسه  نیا  يوجو  تسج  رد  ام  .میتسین  تازاجم  لابند  هب  ام  تفگ : ناراـگنربخ  هب  تینما  ياروش  یمئاد  وضع 

 . .دوش (7) هتفریذپ 

216 ص :

.یتالحم رفعج  ص 16 ، ، 1367  / 2  / 26 ناهیک ، همانزور  . 1047 - 1
.نامه . 1048 - 2

ص 9. ذخأم 71 ، . 1049 - 3
ص 7 و 8. هرامش 182 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1050 - 4

ص 10. ، 1366  / 6  / 19 هرامش 174 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1051 - 5
ص 36. ، 1366  / 8  / 7 هرامش 223 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1052 - 6

، سرپدتیشوسآ 1366 ص 22 و 23 ،  / 7  / 5 هرامش 191 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1053 - 7
.1366  / 7  / 4
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سراف جیلخ  رد  اکیرما  اب  هلباقم 

ریذپان کیکفت  سراف  جـیلخ  تینما   » هک دوب  دـقتعم  داد و  ناشن  شنکاو  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  ياهدادـخر  عیاقو و  ربارب  رد  ناریا 
زا ناریا  تفن  رودـص  هدـمع ي  شخب  .دوب (1)  دـهاوخن  راک  رد  یتینما  سک  چـیه  يارب  اـی  دراد  دوجو  همه  يارب  تینما  اـی  .تسا 
هب حلص ، ياهداهنشیپ  شریذپ  هب  نآ  ندرک  راداو  ناریا و  دمآرد  هدمع ي  عبنم  عطق  يارب  قارع  تفرگ و  یم  تروص  سراف  جیلخ 

لـصا  » ساسا رب  اهدادخر  نیا  هب  شنکاو  رد  ناریا  .درک  یم  هلمح  دوب ، ناریا  ياه  هنایاپ  اه  نآ  ءادـبم  دـصقم و  هک  ییاه  شکتفن 
رداق زمره  هگنت  زا  دوخ  تفن  رودص  هب  ناریا  رگا  درک  مالعا  امسر  درک (2) و  یم  راتفر  سراف » جیلخ  رد  تینما  يریذپان  کیکفت 

 . .تسب (3) دهاوخ  ار  نآ  دشابن 

یـشم طخ  ناریا  دش  ببـس  دیدج  ییا  ههبج  رد  ناریا  ندش  ریگرد  نآ و  یللملا  نیب  داعبا  زمره و  هگنت ي  ندش  دودسم  تارطاخم 
اجیردت یلو  .دوش (4)  عنام  گنج  ندش  یللملا  نیب  يارب  قارع  يژتارتسا  قیقحت  زا  ات  دنک  لیدعت  زمره  هگنت ي  نتـسب  رد  ار  دوخ 
تیعـضو رد  ار  ناریا  سراـف ، جـیلخ  رد  یماـظن  روـضح  شرتـسگ  يارب  اـکیرما  يزاـس  هنیمز  قارع و  تـالمح  هـنماد ي  شرتـسگ 

دیاب تسا و  هتفرگ  رارق  حلـص  گنج و  ربارب  رد  ناریا  دـندوب  دـقتعم  شاخب ، لوئاش  دـننام  نارگلیلحت ، زا  یخرب  .داد  رارق  يراوشد 
؛ دنک دیدهت  ار  سراف  جیلخ  ياهروشک  ای  دوش  میلـست  طرـش  دیق و  یب   » دـیاب ای  ناریا  دوب  دـقتعم  زین  نیبوچ  .دنیزگرب (5)  ار  یکی 

نیب روناـم  يارب  ار  دوخ  تیعقوم  تسین  رداـق  ناریا  دـبای و  ناـیاپ  دوش و  راـهم  گـنج  اـت  دـندروآ  یم  راـشف  تردـقربا  ود  ره  اریز 
 . (6) .دشخب » دوبهب  اه  تردقربا 

هیلک تسا و  هتفرگ  رارق  رترب  تیعقوم  رد  ناریا  روشک ، نیا  یناوتاـن  قارع و  رب  یماـظن  ياـهراشف  رثا  رب  هک  دوب  نیا  رب  ناریا  روـصت 
ینامز : » دیوگ یم  هنیمز  نیارد  یمشاه  ياقآ  .تسا  قارع  میژر  ظفح  ناریا و  اب  هلباقم  يارب  اهراشف 

217 ص :

یم 1984.  25 دحتم ، للم  نامزاس  لک  ریبد  هب  ناریا  همان  ص 36 و 37 ، ذخأم 51 ، . 1054 - 1

یم 1984.  25 دحتم ، للم  نامزاس  لک  ریبد  هب  ناریا  همان  ص 26 و 37 ، ذخأم 51 ، . 1055 - 2
کی اه  نآ  هک  اج  ره  میدرک -  باختنا  ار  لثم  هب  هلباقم  تسایـس  : » دـیوگ یم  ناریا  تسایـس  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  . 1056 - 3

همانزور ي اب  وگو  تفگ  « ) .دش یم  هدز  ردنب  الباقتم  دندز ، یم  ار  ام  ردنب  رگا  .دـش  یم  هدز  اه  نآ  یتشک  کی  دـندز ، یم  یتشک 
(. ص 21 رهم 1382 ، هبنش 1  هس  داصتقا ، یساملپید و  تسایس ، سدقم ، عافد  هرابرد ي  يرهشمه 

ذخأم 10. . 1057 - 4
.1366  / 7  / 17 اکیرما ، ویدار  ص 12 ، ذخأم 60 ، . 1058 - 5

ذخأم 10. . 1059 - 6
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رکف نیا  هب  همه  هسنارف  ام ، یبونج  ناگیاسمه  هیـسور ، اکیرما ، میهد  یم  تسکـش  ار  قارع  اـم  دـندرک  ساـسحا  قارع  ناـیماح  هک 
هک ییاهن  طیارـش  رد  میتسین و  فرط  قارع  اب  طقف  ام  هک  دش  مولعم  .دروخب  تسکـش  دنراذگن  قارع  هب  رتشیب  کمک  اب  هک  دنداتفا 
رد روضح  زا  ار  اکیرما  فدـه  ناشیا   (1) .دـش » گنج  دراو  انلع  اکیرما  دـنوش و  گنج  دراو  تسا  نکمم  اه  یلیخ  تسا  يزوریپ 
دز ار  شمچرپ  دش ، گنج  دراو  امـسر  دوشب ، گنج  دراو  دش  روبجم  اکیرما  : » درک حیرـشت  اه  شکتفن  تروکـسا  سراف و  جـیلخ 
زا اکیرما  راتفر  رب  مکاح  قطنم   (2) .مینک » هلمح  اکیرما  مچرپ  لماح  ياه  یتشک  هب  مینکن  تئرج  ام  هک  تیوک  ياه  شکتفن  يور 

 . .دیگنج (3) یم  قارع  ياج  هب  اکیرما  عقاو  رد  دوب و  روشک  نیا  يزوریپ  زا  يریگولج  ناریا  رظن 

ام فرط  زا  دـنزن  ار  ام  یتشک  دـنکن و  ترارـش  قارع  رگا  : » درک مالعا  اکیرما ، مچرپ  اب  اـه  شکتفن  تروکـسا  زاـغآ  زا  لـبق  ناریا 
ندش یعطق  زا  سپ   (4) .دـشاب » هتـشاد  ار  يرگید  روشک  مچرپ  ای  اکیرما  مچرپ  یتشک  نیا  هاوخ  دوش  یمن  یتشک  چـیه  هب  ضرعت 

یم رگید  تعاس  دنچ  اکیرما  ناگوان  هک  دنتفگ  دنتفر و  ماما  تمدخ  نالوئسم  هاپـس  تقو  هدنامرف ي  حیـضوت  ربانب  اکیرما ، روضح 
.منز یم  یج.یپ.رآ  اب  ار  یلوا  نامه  مشاب  امـش  ياج  نم  رگا  دـندومرف  ماما  مینک ؟ راک  هچ  ام  دوش ، یم  در  زمره  هگنت ي  زا  دـیآ 

ار يزیچ  نم  هن  دندومرف  ماما  .دیهد  روتـسد  هچ  ره  امـش  دـنیوگ  یم  نایاقآ  دـنیوگ ، یم  نایاقآ  هب  ار  نیا  ماما  هکنیا  ضحم  هب   (5)
 . .دیریگب (7) میمصت  ناتدوخ  دیاب  امش  منک (6) ،  لیمحت  امش  هب  مهاوخ  یمن 

218 ص :

.هریزجلا اب  وگو  تفگ  ص 9 ، ، 1378  / 11  / 9 ناگدازآ ، رصع  همانزور  . 1060 - 1
.مود هبطخ  ص 2 ، ، 1366  / 7  / 9 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 1061 - 2

ص 96 و نارهت ، ، 1380 ین ، رشن  یناجنسفر ، یمشاه  ياقآ  اب  وگو  تفگ  اه ، تحلـصم  اه و  تقیقح  يریفـس ، دوعـسم  . 1062 - 3
.97

.1366  / 4  / 24 ییاوه ، ناهیک  زا  لقن  هب  ص 110 ، ذخأم 54 ، . 1063 - 4
ماما هک  تسین  مرطاخ  نایرج  نیا  تایئزج  نم  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  ناهیک  همانزور ي  اب  هبحاصم  رد  یتیـالو  ياـقآ  . 1064 - 5
يزیچ ماما  يوس  زا  هک  مروآ  یمن  رطاخ  هب  هدنب  صاخ  دروم  نیا  رد  ....دینزن  هن  هک  دیوگب  یـسک  دینزب و  ار  یتشک  دنـشاب  هدومرف 

(. ص 12 ، 1381  / 7  / 1 « ) .دشاب هدرک  يرگید  لالدتسا  عافد  یلاع  ياروش  الباقتم  دشاب و  هدش  غالبا  عافد  یلاع  ياروش  هب 
اکیرما ياهورین  روضح  زا  سپ  دـنا : هدرک  نایب  يرگید  وحن  هب  ار  عوضوم  نیمه  انـسیا  اب  وگو  تفگ  رد  ییاضر  ياـقآ  . 1065 - 6

نم رگا  هک  دندوب  هدومرف  هسلج  نآ  رد  ماما  .متـشادن  روضح  هسلج  نآ  رد  نم  هک  دش  لیکـشت  ماما  روضح  اب  يا  هسلج  هقطنم ، رد 
ات دیهدب  نامرف  دیتسه ، ربهر  امش  هک  دندوب  هتفگ  نایاقآ  .مدز  یم  دش  هقطنم  دراو  هک  ار  ییاکیرما  وان  نیتسخن  مدوب  امـش  ياج  هب 

همانزور ي  ) .مدز یم  ار  وان  مدوب  امـش  ياج  هب  رگا  .منک  لیمحت  ار  يا  هلئـسم  مهاوخ  یمن  هک  دندوب  هداد  خـساپ  ماما  دوش و  ارجا 
(. ص 16 ، 1378  / 12 / 14 زورما ، حبص 

دادرخ 1379. هاپس ، داتس  یهدنامرف و  هدکشناد  رد  ینارنخس  ییاضر ، نسحم  . 1066 - 7
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ناشن شنکاو  اه  شکتفن  تروکـسا  ربارب  رد  ناریا  هک  دـندوب  دـقتعم  اـه  ییاـکیرما  دـننامه  نارگلیلحت  ناسانـشراک و  زا  يرایـسب 
یجراخ ياه  تردق  روضح  هناهب ي  زا  دنک  یم  شالت  درک (1) و  دهاوخ  دودحم  یظفل  تالمح  هب  ار  دوخ  یفالت  داد و  دـهاوخن 

تسا سراف  جیلخ  رد  اه  تردق  نیا  دوجو  رطاخ  هب  دیوگب  دنک و  هیجوت  ار  دوخ  عضو  هلیسو  نیدب  ات  دنک  هدافتـسا  سراف  جیلخرد 
 . .میوش (2) زوریپ  گنج  رد  میناوت  یمن  ام  هک 

یماظن یمادقا  اب  ات  دنا  هدـش  بیغرت  هزادـنا  هچ  ات  ناشفعـض  مغر  یلع  نایناریا  هک  میمهفب  تسا  نکمم  ریغ  تسا  دـقتعم  نمزدرک 
يرترب هب  ات  تشاذـگ  رانک  ار  دوخ  دـیدرت  کش و  ناریا  لاس 1366  راهب  ندیـسر  ارف  اب  یلو  .دـننزب (3)  کحم  ار  اکیرما  هدارا ي 

 . .دهد (4) نایاپ  اه  شکتفن  گنج  رد  قارع 

هدرک كرد  یبوخ  هب  ناریا  دوب و  دودـحم  يا  هزادـنا  ات  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما  روضح  اب  هلباقم  يارب  ناریا  يدـنمناوت  تاناکما و 
گنج مان  هب  یخرب  هک  درک  یحارط  ار  گنج  زا  يدـیدج  عون  لیلد  نیمه  هب  دـنک  تکرـش  اـکیرما  اـب  میقتـسم  دربن  رد  دـیابن  دوب 

زا ینارگن  يریگرد و  هب  اکیرما  یلیم  یب  .دـندیمان   (6) نراقتمان » دربن   » ار نآ  اهدـعب  دـندرک و  دای  نآ  زا   (5) ییایرد » یکیرچ -  »
ناریا هجوت  دروم  تاکن  زا  همه  دش ، یم  بوسحم  ییایرد  گرزب  فادـها  زا  هک  اکیرما  ییایرد  ناگوان  روضح  نینچمه  تافلت و 

.دندوب سراف  جیلخ  رد 

کشوم سراف ، جیلخ  ياه  بآ  رد  يزیر (8)  نیم  ییاناوت  الاب ، رایسب  رونام  تردق  اب  وردنت (7)  کبس و  ياه  قیاق  نتشاد  اب  ناریا 
مشیربا (10) و مرک  ياه (9) 

219 ص :

.نیبوچ مارهش  ص 48 ، ، 1366  / 7 هرامش 30 /  هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1067 - 1
.نامه . 1068 - 2

ص 325 و 326. ذخأم 7 ، . 1069 - 3
ص 321. ذخأم 7 ، . 1070 - 4

ص 321. نمزدرک ، . 1071 - 5
شیپ لباقریغ  ياهدرکیور  يریگراک  هب  : » تسا هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  نراقتمان  گنج  اکیرما  شترا  كرتشم  داتس  . 1072 - 6
قیرط زا  وا ، ریذـپ  بیـسآ  طاقن  زا  يرادرب  هرهب  لاح ، نیع  رد  نمـشد و  ياوق  فیعـضت  ای  ندومن  یثنخ  يارب  فراعتم  ریغ  اـی  ینیب 

لوا پاچ  نارهت ، هاپس ، گنج  یلاع  هرود ي  يزنکم ، تنک  نراقتمان ، گنج  « ) .هنارکتبم ياه  شور  ای  راظتنا  لباقریغ  ياه  يروانف 
(. ص 4 و 5 ، 1382

عادـبا ار  وردـنت  ياه  قیاق  درک  هلمح  ام  ياه  شکتفن  هب  قارع  یتقو  دـیوگ  یم  هاپـس ، تقو  هدـنامرف ي  ییاضر ، ياقآ  . 1073 - 7
(. ناتسمز 1377 لوا ، هکبش ي  شتآ -  هداجس ي  ینویزیولت  همانرب  طبض   ) .میدرک

ص 319. ذخأم 7 ، . 1074 - 8
رد تقو ، ریزو  تـسخن  يوـسوم ، نیـسحریم  سدـنهم  مـشیربا  مرک  ياـه  کـشوم  زا  ناریا  يرادروـخرب  مـالعا  زا  سپ  . 1075 - 9
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نیرخآ « ) .میدرک مالعا  ایرد  هب  لحاس  ياـه  کـشوم  زا  هدافتـسا  رد  ار  دوخ  تردـق  امـسر  واـف  حـتف  زا  سپ  : » تفگ يا  هبحاـصم 
(. 1366  / 1  / 5 ص 29 ، بونج ، رد  اه  شالت 

ص 318. ذخأم 7 ، . 1076 - 10
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یمهم تردق  ناتسبرع  تیوک و  هژیو  هب  قارع  يا  هقطنم  نایماح  هب  راشف  لامعا  واف (1) و  هقطنم ي  رب  ءاکتا  اب  اه  نآ  زا  هدافتسا ي 
.دمآ یم  رامش  هب 

ترورض نآ  زا  رت  مهم  رویرهش 1364 و  رد  ماما  نامرف  اب  هاپس  ینیمز  ییاوه و  ییایرد ، يورین  هس  لیکـشت  لیلد  هب  هلحرم ، نیا  رد 
رد .تشاد (2)  اکیرما  اب  هلباقم  رد  يروحم  شقن  هاپـس  سراف ، جـیلخ  هقطنم ي  رد  اـکیرما  قارع و  تادـیدهت  اـب  بساـنم  دروخرب 
هب هلمح  يارب  ناریا  یمالـسا  میژر  لبق  لاس  کی  ات  : » تفگ درک و  هجوت  هاپـس  شقنو  دیدج  تارییغت  هب  اکیرما  ویدار  نامز ، نامه 
یم وردنت  ياه  قیاق  دوجو  هب  هجوت  اب  سپس  .درک » یم  هدافتـسا  یگنج  ياه  یتشک  هدنگنج و  ياه  تج  رتپوک ، یله  زا  اه  یتشک 

دربراک هک  دنداقتعا  نیا  رب  دنوش ، یم  راوس  اه  قیاق  نیا  هب  بالقنا  نارادساپ  طقف  ارهاظ  هک  رما  نیا  هب  هجوت  اب  نارگلیلحت  : » دیوگ
طقف ناریا  تادیدهت  نامز  نیا  رد  : » دسیون یم  زین  نمزدرک   (3) .تسا » اه  شکتفن  گنج  رد  نارادساپ  هب  شقن  نداد  اه  قیاق  نیا 

، دوب هدش  داجیا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  اب  هک  دیدج  ییایرد  يورین  ياه  ییاناوت  هب  رتشیب  هکلب  دش  یمن  دودحم  شیاه  کشوم  هب 
وردنت ياه  قیاق  تالمح  زا  يرایسب  دسیون : یم  نمزدرک  هاپس ، یتایلمع  هویش ي  اه و  هاگیاپ  هرابرد ي  یتح   (4) .دش » یم  طوبرم 

نیب هار ، طساوا  رد  یسراف  کچوک  هریزج ي  رد  هاگیاپ  نیا  دش و  یم  تیاده  ناتسبرع  نیرحب و  یکیدزن  رد  هاپـس  هاگیاپ  کی  زا 
ریازج یکیدزن  رد  یتفن  يوکـس  کی  زا  نینچمه  هاپـس  ییایرد  ییورین  ياهدحاو  .دوب  يدوعـس  ناتـسبرع  لامـش  یناریا و  لحاوس 

ار شکتفن  دـصق  تیوـه و  ادـتبا  هک  دوـب  تروـص  نیا  هب  اـه  نآ  هلمح  هویـش ي  .دـندرک  یم  هدافتـسا  كرـال  یـسوموبا و  يریس ،
الومعم یتالمح  نینچ  رد  اه  نآ  .دنداد  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  نآ  دنتـشگ و  یمرب  دعب  تعاس  دنچ  سپـس  دندرک و  یم  ییاسانش 
هاگتماقا اراکشآ  درک  یمن  دراو  یتشک  هب  يدج  تاراسخ  اه  حالس  نیا  هک  ییاجنآ  زا  دندرک و  یم  هدافتسا  کشوم  لسلـسم و  زا 

 . .دنداد (5) یم  رارق  فده  ار  همدخ 

220 ص :

.1366  / 7  / 13 هاپس ، گنج  یلاع  هرود  يوفص ، میحر  رادرس  . 1077 - 1
ارم یمـشاه  ياقآ  يالبرک 5  تاـیلمع  طـسو  رد  : » دـیوگ یم  هاپـس ، ییاـیرد  يورین  تقو  هدـنامرف ي  ییـالع ، رادرـس  . 1078 - 2

«. .میدرک زاغآ  ار  اه  یحارط  یسررب و  میداد و  تبثم  خساپ  دینک ؟ تیلاعف  سراف  جیلخ  رد  دیراد  یگدامآ  تفگ : تساوخ و 
، اکیرما ویدار  ص 34 و 35 ، ، 1366  / 7  / 21 هرامش 207 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1079 - 3

.1366  / 7  / 20
ص 318. ذخأم 7 ، . 1080 - 4
ص 322. ذخأم 7 ، . 1081 - 5
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هلزنم ي هب  نیا  درک و  تباـصا  نیم  اـب  نوـتجیرب  شکتفن  ماـگ ، نیلوا  رد  ریت 1366 ، خیرات 31  رد  اه  شکتفن  تروکـسا  عورـش  اب 
: درک راهظا  ینانخس  یط  هلصافالب  ماما  .دوب (1)  سراف  جیلخ  رد  اکیرما  ناریا و  ییورایور  زاغآ 

ایند .دهد  یم  قوس  نانآ  دوخ  هیلع  هتساوخان  نارحب  رطخ و  نوناک  هب  ار  هقطنم  سراف ، جیلخ  رد  نالوج  همادا ي  هک  دنشاب  نئمطم  »
میا هدامآ  مه  ام  تسا  هدرک  یتعنـص  يراجت و  يداصتقا و  تالداعم  همه ي  ندروخ  مه  هب  تفن و  نارحب  هداـمآ ي  ار  شدوخ  رگا 

 . (2) .تسا » هدامآ  تایلمع  يارب  زیچ  همه  میا و  هتسب  مکحم  ار  اهدنبرمک  و 

ار يا  هلمح  چیه  تیلوئسم  ام  .دروخ  یم  هبرض  قارع  ياکرش  یتشک  دنیبب  هبرض  ام  یتشک  رگا  میتفگ  ام  : » تفگ زین  یمـشاه  ياقآ 
 . (3) .میریگ » یمن  هدهع  رب 

يدعب تاهابتـشا  ناریا  رگا  دـش و  مامت  اکیرما  ررـض  هب  یـسایس  ظاحل  زا  نوتجیرب  یتشک  هثداح ي  دـندقتعم  نارگلیلحت  زا  یخرب 
همادا لباقتم  تالمح  اب  اـکیرما  ناریا و  يریگرد  تروص ، ره  رد  .دش (4)  یم  رتشیب  ررـض  نیا  دـش  یمن  بکترم  ار  هنایوج  یفالت 

یلو دوب  سراف  جیلخ  رد  اه  یتشک  دـش  دـمآ و  تینما  نیمأت  اه و  شکتفن  تروکـسا  شفدـه  اکیرما  هچرگ  هلحرم ، نیا  رد  .تفای 
 . .تفای (5) شیازفا  هتشذگ  اب  هسیاقم  رد  اه  يریگرد  هنماد ي  دهد  یم  ناشن  اهرامآ 

فده هب 179  رامآ  نیا  ( 1366  ) لاس 1987 م رد  یلو  دش  هلمح  ییایرد  فده  هب 111  اعمج  ( 1365  ) لاس 1986 م هک  یلاح  رد 
66 لبق ، لاس  رد  رامآ  نیا  هک  یلاح  رد  داد  رارق  هلمح  دروم  ناریا  ار  فدـه  قارع و 91  ار  فده  دادعت 88  نیا  زا  تفای ؛ شیازفا 
تیوک (7) و رد  نکیرما  ناپ  ییاـمیپاوه  رتفد  راـجفنا  نیا ، رب  هوـالع  .دوب (6)  ناریا  يوس  زا  فدـه  قارع و 45  يوس  زات  فدـه 

لابند هب  ار  يرتشیب  ینماان  نآ ، تیهام  فادـها و  لیلد  هب  اـکیرما  روضح  داد  ناـشن  تیوک (8)  يدمحالا  ردـنب  هب  کشوم  تباصا 
.داد

221 ص :

، دوب هتفای  تسد  اکیرما  لاـبق  رد  مهم  یلو  دودـحم  تیقفوم  ود  هب  ناریا  ییوراـیور ، نیا  زا  لـبق  تسا  دـقتعم  نمزدرک  . 1082 - 1
رد راجفنا  عوقو  زا  دعب  نانبل  زا  اکیرما  ياهورین  جورخ  يرگید  نارهت و  رد  اکیرما  ترافس  لاغـشا  زا  سپ  يریگ  ناگورگ  تسخن 

(. 325 ص 326 -   ) .دوب توریب  یماظن  ياه  هاگیاپ  زا  ییاکیرما  نارادگنفت  جورخ  اکیرما و  ترافس 
.1366  / 5  / 6 ص 121 ، دلج 20 ، رون ، هفیحص  . 1083 - 2

دادرم 1367.  7 ییاوه ، ناهیک  ذخأم 54 ، . 1084 - 3
ص 621 و 622. ذخأم 7 ، . 1085 - 4

ص 600. ذخأم 7 ، . 1086 - 5
.زرجار لاپ  نلماگ و  تبازیلا  ص 157 ، ذخأم 24 ، . 1087 - 6

ص 378. ذخأم 7 ، . 1088 - 7
ص 377 و 378. ذخأم 7 ، . 1089 - 8
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برغ لامش  رد  گنج  شرتسگ 

یتاـیلمع يژتارتسا  اریز  تشاد ؛ زاـس  تشونرـس  کـیژتارتسا و  ياهدـمایپ  ینیمز  ياـه  ههبج  رد  ناریا  يارب  لاس 1365  رد  گـنج 
زا عوضوم  نیمه  دـیاش  .دوبن  نکمم  لبق  ياه  لاـس  دـننامه  هدرتسگ ، تاـیلمع  يارجا  دیـسر و  تسب  نب  هب  بونج  هقطنم  رد  ناریا 

هدـنامرف ي ییاضر ، ياقآ.دوب  اه  شکتفن  تروکـسا  ربارب  رد  اکیرما  اب  هلباقم  رد  ناریا  یتاـیلمع  یهدـنامرف و  ناوت  زکرمت  لـیالد 
اب هاپس  ناوت  زا  يرایسب  شخب  تسا  دقتعم  ناریا  ییاناوت  شهاک  نآ و  دنور  رب  لاس 1365  رد  گنج  تاریثأت  هرابرد ي  هاپس ، تقو 

تسب نب  هب  بونج  رد  دروخ و  تسکش  تاناکما  جیـسب  يارب  روشک  يژتارتسا  دش (1)  ریگ  نیمز  هچملش  واف و  قطانم  رد  رارقتـسا 
 . .مینک (2) ریگلفاغ  میتسناوتن  ار  نمشد  میدیسر و 

هرامعلا رهـش  لـباقم  رد  یلمر  هقطنم ي  رد  ار  رجفلاو 1  یتامدـقم و  رجفلاو  تاـیلمع  ناـضمر ، تاـیلمع  رد  تسب  نب  نیا ، زا  شیپ 
تایلمع  ) دـش روه  هقطنم ي  رد  یکاخ  یبآ -  تایلمع  کیتکات  یحارط  بجوم  هدـش  دای  ياه  تاـیلمع  جـیاتن  .دـش  بجوم  قارع 
يالبرک تایلمع  .دش  ارجا  یحارط و  يالبرک 4  تایلمع  واف و  تایلمع  رد  دـنورا  هناخدور ي  زا  روبع  نآ ، زا  سپ  و  ردـب ) ربیخ و 

.تفر نایم  زا  هقطنم  نیا  رد  يورشیپ  ناکما  يالبرک 8  یلیمکت  تایلمع  زا  سپ  هک  دوب  هرصب  قرش  هقطنم ي  هب  ددجم  تشگزاب   5
میدید یم  یتقو  ام  : » دـیوگ یم  یتایلمع  يژتارتسا  رد  تسب  نب  اب  هلباقم  رد  هنیمز و  نیا  رد  هاپـس ، تقو  هدـنامرف ي  ییاضر ، ياقآ 
گنج نیا  .دـش  یم  زاغآ  یبآ  ياه  گنج  میداد ؛ یم  رییغت  ار  گنج  دـنور  لک  میروایب  تسد  هب  يزوریپ  میناوت  یمن  یکـشخ  رد 
گنج میتفر  یم  میدـش  هجاوم  یتالکـشم  اب  یبآ  ياه  گنج  رد  میدـید  یم  یتقو  داد ، یم  تصرف  لاس  هس  ود  ام  هب  بآ  رد  ياه 

 . (3) .میداد » یم  ماجنا  ار  ناتسهوک 

تهج تایلمع و  کیتکات  هب  تبسن  هلصافالب  نمشد  هک  دوب  هدش  ماجنا  تایلمع  راب  ود  ات  کی  بونج ، رد  یتایلمع  قطانم  مامت  رد 
يرایشوه و اب  يورشیپ 

222 ص :

رقتسم یعافد  طوطخ  رد  هقطنم  فرصت  زا  سپ  شترا  دنداد  یم  ماجنا  كرتشم  تایلمع  هاپـس  شترا و  هک  يا  هرود  رد  . 1090 - 1
اجیردـت رما  نیا  .درک  یم  رقتـسم  ورین  نآ  ظـفح  يارب  درک  یم  فرـصت  هاپـس  هک  ار  يا  هقطنم  ره  دـیدج ، هـلحرم ي  رد  .دـش  یم 

.درک ریگ  نیمز  هدش  فرصت  قطانم  رد  ار  هاپس  ياهورین 
ص 191. ، 1380 مراهچ ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایاپ ، ات  زاغآ  نایدورد ، دمحم  . 1091 - 2

ناتسمز 1377. لوا ، هکبش  شتآ ، هداجس  ینویزیولت  همانرب  . 1092 - 3
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، فادـها هب  نتفاین  تسد  تافلت و  شیازفا  لیلد  هب  یقطانم  نینچ  رد  تایلمع  همادا ي  .دـش  یم  عنام  اـهورین  يورـشیپ  زا  اوق  زکرمت 
، گنج زا  لاس  تفه  تشذـگ  لیلد  هب  هتـشذگ ، اب  هسیاقم  رد  ناوت  هیزجت ي  شهاک و  رب  هوالع  دـیدج ، هلحرم ي  رد.دوبن  نکمم 

.تشادن دوجو  دیدج  تسب  نب  هب  نداد  خساپ  يارب  نامز  رگید 

حتف 5 تایلمع  لاس 1365  رد  دش  ببس  دیدج  ههبج ي  شیاشگ  ترورـض  بونج و  رد  گنج  تالکـشم  ینیب  شیپ  لاح  نیع  رد 
يزیر حرط  روشک  نیا  كاـخ  قمع  رد  لامـش و  هقطنم ي  رد  قارع  شترا  ندرک  ریگرد  قارع و  لـخاد  رد  گـنج  شرتـسگ  يارب 
ساسا رب  يالبرک 10  حتف 5 و  تایلمع  ود  عقاو ، رد  .دـش  ماجنا  تشهبیدرا 1366  رد  يالبرک 10  تایلمع  اـب  هارمه  هک  دوش (1) 

 . .دش (2) ماجنا  بونج  ياه  ههبج  دادسنا  هب  هجوت  اب  ناریا و  دیدج  یماظن  يژتارتسا 

جیلخ رد  اکیرما  روضح  اب  هلباقم  ریگرد  هاپـس  ياهورین  رکفت و  یهدنامرف ، هدمع ي  شخب  هک  یلاح  رد  دیدج و  دنور  همادا ي  رد 
مجاهت کی  هب  فوطعم  یتآ  لاس  يارب  ناریا  یماـظن  ياـه  حرط  : » درک مـالعا  يا  هبحاـصم  یط  هاپـس  تقو  هدـنامرف ي  دوب  سراـف 

هب ار  گرزب  تایلمع  هلسلس  کی  هک  تسا  دودحم  تایلمع  زا  يا  هعومجم  لماش  هکلب  تسین ، هتشذگ  نوچمه  ییانثتـسا  هدمع ي 
ههبج ي نـیا ، مـیراد و  قارع ] ] یلخاد فلاـخم  یمدرم  ياـهورین  حیلـست  شزوـمآ و  يارب  ییاـه  حرط  اـم  تـشاد و  دـهاوخ  لاـبند 

 . (3) .میا » هدرک  زاب  قارع  اب  گنج  رد  هک  تسا  يدیدج 

، تسخن دوب : رثأتم  یلک  لصا  دـنچ  زا  بونج  رد  تایلمع  تسب  نب  نتـسکش  تایلمع و  يارجا  یحارط و  رد  هاپـس  رارـصا  عقاو ، رد 
هب بونج  زا  گنج  لاقتنا  اب  نمـشد  ربارب  رد  لمع  راکتبا  زا  ندـش  رادروخرب  دوکر ؛ داجیا  زا  يریگولج  گـنج و  موادـت  ترورض 
رد دیدج  يراک  هار  نتفای  يارب  نامز  ندروآ  تسد  هب  همه  زا  رت  مهم  نمـشد و  ياوق  هیزجت ي  دیدج و  ههبج ي  ندوشگ  لامش و 

 . .دوب (4) بونج  هقطنم ي 

ماجنا سدقملا (5)  تیب  حتف و  رصن ، دودحم  ياه  تایلمع  اکیرما ، اب  هلباقم  ایرد و  رد  هاپس  روضح  تازاوم  هب  لاس 1366  لوط  رد 
ناریا ات  دماین  تسد  هب  يا  هدمع  يورشیپ  تشاذگن و  ریثأت  گنج  یلک  تیعضو  رب  کی  چیه  یلو  .دش 

223 ص :

ص 22. ذخأم 25 ، . 1093 - 1
ص 171 و 172. ذخأم 29 ، . 1094 - 2

.1366  / 4  / 8 ناهیک ، همانزور  . 1095 - 3
ص 193. ذخأم 110 ، . 1096 - 4
ص 193. ذخأم 110 ، . 1097 - 5
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: دـیوگ یم  دـش  یم  ماجنا  اجنآ  رد  تاـیلمع  هک  يدـیدج  هقطنم ي  هراـبرد ي  نمزدرک  .دزاـس (1)  رداـق  نآ  زا  يریگ  هرهب  هـب  ار 
نآ يارب  کیژتارتسا  یعقاو  تیقفوم  هنوگ  چـیه  هباشم  ياه  يزوریپ  اه  هام  يارب  هک  دز  یم  تاـیلمع  هب  تسد  يا  هقطنم  رد  ناریا  »

لامـش رد  ار  دوخ  تالمح  یناسآ  هب  تسناوت  یمن  ناریا  تلود  هک  دوب  روبعلا  بعـص  نانچ  هقطنم  نیمز  عقاو ، رد  .تشادـن  یپ  رد 
 . (2) .دشکب » ناریا  مدرم  خر  هب  ار  موادم  ياه  يزوریپ  يرس  کی  دهد و  همادا 

لامـش هقطنم  هب  ایرد  زا  هاپـس  تاناکما  ناوت و  یقبام  تفای  شهاک  سراف  جـیلخ  هقطنم ي  رد  يریگرد  هک  لاس 1366  ناتسمز  رد 
شنکاو هنوگ  چـیه  تایلمع ، نیا  ربارب  رد  قارع  .دوب (3)  رجفلاو 10  تایلمع  يارجا  یحارط و  نآ  هجیتن ي  هک  دـش  لـقتنم  برغ 

نیا رگنایب  قارع  راتفر  رییغت  .دروآ  دوجو  هب  یکانتشحو  رایسب  تافلت  ییایمیش  نارابمب  اب  اهنت  دادن و  ماجنا  هتشذگ  دننامه  يدیدش 
.دش راکشآ  لاس 1367  راهب  رد  نآ  راثآ  هک  تسا  هتفای  رییغت  یمجاهت  هب  یعفادت  زا  روشک  نیا  يژتارتسا  هک  دوب 

قارع يژتارتسا 

هراشا

یلصا رـصانع  تشاد و  تیمها  قارع  يارب  نآ  ياهدمایپ  جیاتن و  لاس 1365 و  رد  گنج  رد  یماظن  یـسایس -  ياهدادخر  تیهام 
دنور تفگ : یبایزرا  کی  یط  مادص  دادرخ 1366  رد  راب  نیتسخن  يارب  .داد  لکـش  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  ار  قارع  يژتارتسا 

، يو رظن  زا  .تسا  قارع  عفن  هب  یـشخب  تیاضر  روط  هب  دـش  دـهاوخ  گنج  هب  ندیـشخب  همتاـخ  بجوم  ـالامتحا  هک  یلماوع  ماـمت 
ناریا مدرم  یمومع  راکفا  یماظن و  رظن  زا  قارع  رت  يوق  تیعقوم  یللملا ، نیب  طـباور  برع ، ناـهج  عاـضوا  لـماش  روکذـم  لـماوع 

رد اکیرما ، مچرپ  اب  تیوک  ياه  شکتفن  تروکـسا  زاغآ  همانعطق ي 598 و  رودص  هناتـسآ ي  رد  دعب و  هام  کی  مادـص  .دوب (4) 
: دیوگ یم  گنج  همتاخ ي  رد  رثؤم  لماوع  هرابرد ي  يوالسگوی  ناراگن  همانزور  اب  هبحاصم 

گنج و هلئسم ي  اذل  .دش  دهاوخ  رارقرب  ریگارف  حلص  دیـسر و  دهاوخ  نایاپ  هب  گنج  يزور  هک  میراد  هتـشاد و  داقتعا  هشیمه  ام  »
هب رصحنم  زورما  ناهج  رد  حلص 

224 ص :

ص 413. ذخأم 7 ، . 1098 - 1

ص 317. ذخأم 7 ، . 1099 - 2
ات 222. هچبلح ص 217  ات  هچملش  هب  دینک  هاگن  . 1100 - 3

.1366  / 3  / 26 ابروب ، همانزور  ص 16 ، ، 1366  / 3  / 27 هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1101 - 4
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یمومع راـکفا  رد  دوبهب  هنوگ  ره  صوصخ  نیا  رد  .تسین  مصاـختم  شترا  ود  هدـننک ي  تیادـه  میژر  ود  اـی  ریگرد  ياـه  فرط 
طیارـش دوبهب  هنوگ  ره  زین  دـناشکب و  فعـض  هب  گـنج  همادا ي  رد  ار  مکاـح  هاگتـسد  عـضوم  دـناوت  یم  گـنج  هیلع  ناریا  مدرم 

 . (1) .دشاب » رثؤم  گنج  هب  ندیشخب  نایاپ  رد  دناوت  یم  گرزب  ياهروشکاب  طابترا  رد  اصوصخ  یناهج 

: دیوگ یم  يدنب  عمج  کی  رد  دوش  یم  گنج  همتاخ  ببس  یلماوع  هچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  لاس 1366  نمهب  رد  مادص 

( ناریا یبسن  يزوریپ  اـب   ) دـسرب و يا  هجیتـن  هب  دـناوتب  هکنآ  نودـب  اـه  شـالت  یماـمت  ندـش  هتـسکش  مهرد  قارع و  يرادـیاپ  - 1«
یم ریثأت  قارع  يرادـیاپ  رب  یلمع  يونعم و  رظن  وس  کی  زا  نوچ  دـندرک  ذاـختا  يدـج  یعـضوم  بارعا ، .دـناشوپب 2 - ار  تسکش 

یمامت رب  دیاب  هک  دننیبب  هک  یماگنه  دزاس و  یم  لزلزتم  ار  یناریا  دنورهش  ای  درف  يرکف  یناور و  يانبریز  رگید ، يوس  زا  دراذگ و 
 . (2) .تسا » ام  زا  ینادردق  رد  یللملا  نیب  عضوم  .درک 3 - دنهاوخ  رظن  دیدجت  گنج  همادا ي  راعش  رد  دننک ، تموصخ  بارعا 

رطاخ هب  قارع  دیوگ  یم  دـنک و  یم  نییبت  برع  ناهج  يارب  ناریا  اب  گنج  رد  ار  قارع  شقن  اددـجم  مادـص  بوچراچ ، نیمه  رد 
یم عافد  دوخ  ياهزرم  زا  یبرع  ياـهروشک  زا  تباـین  هب  قارع  تسا (3) و  هداتـسیا  ناریا  زواجت  ربارب  رد  دوخ  ییایفارغج  تیعقوم 

ار هلئـسم  نیا  قمع  اـت  درک  غیلبت  یبرع  ياـهروشک  رد  هدرک  لیـصحت  رکفنـشور و  مدرم  دزن  ار  گـنج  نیا  تیمها  دـیاب  .دنک (4) 
ناـینب درادرب ، فاکـش  نیدـالوپ  راوـید  نیا  رگا  تـسا (6) و  هـقطنم  رد  یــسایس  تـبث  لـماع  قارع  يو ، رظن  زا  .دـننک (5)  كرد 

 . .تشادرب (7) دهاوخ  فاکش  يا  هطقن  ره  رد  بارعا  ناناملسم و 

هدرک هدافتسا  ناهنپ  راکـشآ و  تاراکتبا  یمامت  زا  ناریا  دنک  یم  دیکأت  یبایزرا و  ار  ناریا  تیعقوم  گنج و  یلک  تیعـضو  مادص 
رد هک  دوش  یمن  ینیب  شیپ  تسا و  هدرکن  ادیپ  ققحت  گنج  متشه  ات  لوا  ياه  لاس  رد  ناریا  فادها  .تسا (8)  هدروخ  تسکش  و 

تسا دقتعم  يو  .دبای (9)  ققحت  رگید  ياه  لاس 

225 ص :

، یهاگـشناد داهج  يزکرم  رتفد  واف ، ات  واـف  زا  قارع  تاـغیلبت  یـسررب  يریزو ، تسخن  یناور  تاـغیلبت  تقوم  هناـخریبد  . 1102 - 1
.1366  / 4  / 3 ص 210 ، قارع ، پاچ  هروثلا ، هیموی  همانزور  رد  مادص  ياه  ینارنخس  ساسا  رب  ، 1368

.1366  / 11  / 8 ص 212 ، نامه ، . 1103 - 2

.1366  / 7  / 27 ص 151 ، نامه ، . 1104 - 3
.1367  / 2  / 17 ص 29 ، نامه ، . 1105 - 4

.1366  / 11  / 9 ص 258 ، نامه ، . 1106 - 5
.1366  / 5  / 9 ص 156 ، نامه ، . 1107 - 6

.1365  / 12  / 3 ص 150 ، نامه ، . 1108 - 7
6  / 7، ریهامجلا توص  ص 6 ، ، 1366  / 6  / 8 هرامش 163 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1109 - 8

.1366 / 
ص 10 و 11. ، 1366  / 7  / 21 هرامش 217 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن ، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 1110 - 9
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هب یتح  اـه  نآ  جوم  دوش و  رتـشیب  ناـشتلاهج  تسا  نکمم  دـنروآ  تسد  هب  یمهم  فادـها  یماـظن و  ياـه  يزوریپ  رگا  اـه  یناریا 
تسا (1) و هدشن  ققحم  میا  هدـش  گنج  متـشه  لاس  دراو  هک  نونکات  رما  نیا  دریگ و  ارف  زین  ار  ههبج  زا  جراخ  یکانتـشحو  لکش 
درک (2) و یم  تیارـس  جراـخ  هب  گـنج  ياـه  ههبج  زا  مسینیمخ » جوـم   » تفاـی یم  تـسد  هـهبج  رد  مـهم  ییزوریپ  هـب  ناریا  رگا 

یم ذوفن  هقطنم  رساترس  رد  اه و  ههبج  زا  جراخ  رد  نانآ  يوردنت  جوم  دروآ و  یم  دوجو  هب  مالسا  برع و  ناهج  يارب  یتالکـشم 
 . .تسا (4) هتفای  شیازفا  اه  یقارع  رد  هتفای و  ناصقن  اه  یناریا  دزنرد  ندیگنج  هب  لیم  هک  یلاح  رد  .درک (3) 

گنج هب  نداد  ناـیاپ  رد  رثؤـم  لـماوع  زا  تشاد و  تیمها  قارع  يارب  سراـف  جـیلخ  رد  يریگرد  هـب  گرزب  ياـه  تردـق  شنکاو 
زا ناریا  ندرک  مورحم  رب  هوـالع  هـک  درک  یم  لاـبند  فدـه  نـیا  اـب  ار  ناریا  ياـه  شکتفن  هـب  هـلمح  هـب  قارع  .دــش  یم  یباـیزرا 

(5) دنک ؛ ریگرد  رتشیب  گنج  رد  ار  اکیرما  دنزب و  تسد  هنایوج  یفالت  مادقا  هب  ات  دـنک  کیرحت  ار  روشک  نیا  يزرا ، ياهدـمآرد 
هلمح ي دوب و  ناریا  سرتسد  رد  فده  اهروشک  ریاس  ياه  یتشک  هجیتن ، رد  دـنک  هلمح  قارع  فادـها  هب  تسناوت  یمن  ناریا  اریز 

 . .دش (6) یم  ببس  ار  اه  تردق  رتشیب  هلخادم ي  هنیمز ي  اه  یتشک  نیا  هب 

بیذـکت ار  عوضوم  نیا  دوب ، هدرک  رارقرب  یفیرظ  هطبار ي  گنج » عطق  هلئـسم  سراف و  جـیلخ  رد  تینما   » نایم هک  یلاح  رد  قارع 
همادا ي  » (8) و دنتـسین » سراف  جیلخ  رد  یللملا  نیب  یگنج  رد  ندش  ریگرد  ناهاوخ  اه  تردقربا  : » دوب دقتعم  مادص  .درک (7)  یم 

ذاختا رد  یناهج  هعماج ي  یتسس  لیلد  هب  گنج 

226 ص :

.1366  / 7  / 17 ص150 ، ذخأم 121 ، . 1111 - 1
نیب یبرع و  ياهروشک  زا  يریگزاـیتما  باـعرا و  يارب  بـالقنا  شرتسگ  ناریا و  يزوریپ  رطخ  زا  هک  یلاـح  رد  مادـص  . 1112 - 2

هب يو  .دـنک  يرادرب  هرهب  ناریا  بـالقنا  تسکـش  رد  قارع  شقن  تیعقوم و  زا  دوـب  لـیام  لاـح  نیع  رد  درک ، یم  هدافتـسا  یللملا 
ناریا ناربهر  هک  ینویلیم ، تسیب  شترا  اب  یبرع  ياـهروشک  دـیدهت  بـالقنا و  ندرک  رداـص  قح  : » دـیوگ یم  یبرعلا  نطولا  هلجم 

نامزرید زا  ام  .درادـن  تقباطم  قطنم  لقع و  اب  تسین و  قح  رب  هک  تسا  هدروخ  تسکـش  ییاعدا  دـنا ، هتفگ  نخـس  نآ  هراـبرد ي 
ص یتاغیلبت ، گنج  لاس  تشه  هب  یهاگن  « ) .تسا قارع  يزوریپ  هلزنم  هب  نیا  دروخ و  دـهاوخ  هدروخ و  تسکـش  اعدا  نیا  میتفگ 

(. 1364  / 9 1362 و 12 /   / 6  / 21 ریهامجلا توص  ، 366
.1366  / 7  / 20 ص 29 ، ذخأم 121 ، . 1113 - 3

 / 3 رتیور ، يرازگربخ  ص 15 ، ، 1366  / 4  / 4 هرامش 97 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1114 - 4
.1366  / 4

سپ تربار  ص 47 و 48 ، رهم 1366 ، سراف ،» جـیلخ  نارحب  یلیمحت و  گنج  همان  هژیو  ، » لک داتـس  یـسایس  تنواـعم  . 1115 - 5
.زمر یج  لکیام  سلاهوژ و 

ص 127. ذخأم 58 ، . 1116 - 6
.1366  / 5  / 9 ص 213 ، ذخأم 121 ، . 1117 - 7
.1364  / 4  / 3 ص 210 ، ذخأم 121 ، . 1118 - 8
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میتفگ یللملا  نیب  ياه  تردق  هب  ام  دـیوگ  یم  مادـص  ساسا ، نیمه  رب   (2) .تسا » همانعطق (1)  یلمع  ققحت  تهج  هب  تامیمـصت 
یکانرطخ تخـس و  تیعـضو  اب  ینامز  امـش  دـش و  دـهاوخ  هدیـشک  یمیخو  بقاوع  هب  امتح  ساسح  هقطنم  نیا  رد  گنج  همادا ي 

 . .دییامن (3) لرتنک  ار  نآ  دیناوت  یمن  المع  هک  دش  دیهاوخ  هجاوم 

ناریا شنکاو  هرابرد ي  مادـص  .درک  دـیدشت  ار  دوخ  تالمح  تخادرپ و  سراف  جـیلخ  رد  ینماان  داجیا  هب  گنج  متخ  يارب  قارع 
اب یماظن  دروخرب  رد  نایناریا  : » دیوگ یم  يو  .دراد  تیمها  هک  دنک  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما  روضح  ربارب  رد 
رد اهنت  اه  یناریا  : » دنک یم  هفاضا  سپس  يو  .دنشاب » هتشاد  یلمع  يدروخرب  اکیرما  اب  دنتسین  رداق  دنتـسه و  ناوتان  وسرت و  اکیرما 
هب ات  دنروخب  یماظن  تسکش  یلیالد  هب  هک  دنریگب  میمـصت  هک  تسا  ینامز  نآ  دننک و  دروخرب  اکیرما  اب  تسا  نکمم  تلاح  کی 

 . (4) .دندروخ » تسکش  یناهج ، تردق  نیا  اکیرما ، اب  فاصم  رد  هکلب  دندروخن ، تسکش  قارع  زا  نانآ  هک  دنیوگب  ایند  یمامت 

رد ناریا  ياه  شنکاو  تیهام  زا  لاح  نیع  رد  دوب و  توافتم  روشک  نیا  فادـها  اب  قارع  یتاغیلبت  ياـه  تسایـس  دـسر  یم  رظن  هب 
ياهورین روضح  زا  قارع  عومجم ، رد  .تشادن  یتسرد  یبایزرا  سراف  جیلخ  رد  اکیرما  ياهورین  روضح  ربارب 

227 ص :

اه تردـق  نیا  شنکاو  اریز  دوـب ؛ نارگن  همانعطق ي 598  دروم  رد  گرزب  ياه  تردـق  تسایـس  رییغت  هراـبرد ي  قارع  . 1119 - 1
رد مادص  دوب ، گنج  همادا ي  ناریا و  هب  راشف  شهاک  هلزنم  هب  همانعطق  ياهدنب  رد  ییاج  هباج  رییغت و  يارب  ناریا  عضوم  هرابرد ي 
زا الامتحا  رگید  یخرب  يدمع و  اه  نآ  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هیکت  یلئاسم  هب  زورما  یللملا  نیب  لفاحم  رد  : » دـیوگ یم  دروم  نیا 

گنج رد  يروف  سب  شتآ  هب  للم  ناـمزاس  توعد  زا  قارع  1366 ص 22 )  / 6  / 9 هیرـشن ش 164 ، ا.ج.خ ، « ) .تسا تلفغ  يور 
تفریذـپ دـهاوخن  دوش  تازاجم  هتخانـش و  زواجتم  دـیاب  قارع  هک  ار  ناریا  عضوم  نیا  زگره  یلو  دـنک  یم  لابقتـسا  قارع  ناریا و 

لباق ار  همانعطق  ام  تشون : للم  نامزاس  لک  ریبد  هب  همان  رد  هک  زیزع  قراـط  ص 17 ) ، 1366  / 6  / 29 هیرشن ي ش 185 ، ا.ج.خ ، )
همان رد  یتح  مادص  ( 1366  / 11  / 7  ) .میا هدرک  ریسفت  میقتـسمریغ  یلک  تروص  هب  ار  نآ  میناد و  یمن  یباختنا  يرما  ای  ندز  هناچ 

، زواجت مدع  حلـص و  هدهاعم ي  ياضما  ارـسا ، لدابت  لماک ، ینیـشن  بقع  لماش  دنب  جـنپ  یط  ار  حلـص  طیارـش  ناریا  هب  هداشگرس 
لاس هب 8  یهاگن   ) .درک مالعا  هقطنم  رد  تینما  رارقتـسا  رد  قارع  ناریا و  تکراشم  رگیدکی و  یلخاد  نوئـش  رد  نتـشادن  هلخادـم 

رودص اب  ام  دیوگ : یم  تیوک  میقم  نایوجـشناد  زا  یهورگ  اب  رادـید  رد  مادـص  هتبلا  ( 1366  / 5  / 22 ص 279 ، یتاغیلبت ، گـنج 
یـسررب  ) .دنک یم  لوبق  هن  دـنک و  یم  در  ار  همانعطق  هن  راب  نیا  ناریا  متفگ  نم  میدرک و  ثحب  يربهر  ياروش  رد  همانعطق ي 598 

(. 1366  / 6  / 8 ص 175 ، واف ، ات  واف  زا  تاغیلبت 
اب مادص  هبحاصم  ص 15 ، ، 1366  / 12  / 6 ، 342 هرامش هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1120 - 2

.1366  / 12  / 15 تیوک ، تایرشن  ناریبدرس 
.1366  / 4 ص 209،26 /  ذخأم 121 ، . 1121 - 3

.1366  / 7  / 20 یتیوک ، ناراگنربخ  اب  هبحاصم  رد  مادص  ص 265 ، ذخأم 121 ، . 1122 - 4
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شکتفن تروکـسا  مادص  اکیرمارد ، يدوعـس  تقو  ریفـس  ردنب ، هدازهاش  هتفگ ي  هب  دوب و  دنـسرخ  رایـسب  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما 
ییاکیرما نارسفا  هکنیا  نمض  .درک (1)  یم  باطخ » رگید  ردارب  هب  ردارب  کی  تمدـخ  نیرتگرزب   » ار اکیرما  مچرپ  اب  تیوک  ياه 

قارع هب  تیاهن ، رد  دـندش  رقتـسم  دادـغب  رد  ییاکیرما  ياه  یتشک  هب  یقارع  ياهامیپاوه  یلامتحا  تالمح  زا  يریگولج  يارب  هک 
.دوب دنمشزرا  رایسب  اه  یقارع  يارب  رما  نیا  دندرک (2) و  یم  کمک  ناریا  يدیلک  فادها  هیلع  دربرود  تالمح  ماجنا  رد 

ناشن عاضوا  زا  ار  قارع  هاگدید  دوب و  مهم  تشون  یم  بلطم  قارع  میژر  عفن  هب  هک  سیراپ ، پاچ  راوحلا (3) ،  همان  هتفه  یبایزرا 
روـضح و  سراـف )  ) جـیلخ هقطنم ي  رد  نارحب  تفرگ  تدـش  هک  دـهد  یم  ناـشن  لـیالد  تسا : هدـمآ  هماـن  هـتفه  نـیا  رد  .داد  یم 
 . .تسا (4) قارع  عفن  هب  نامز  تشذگ  عومجم  رد  ناریا و  نایز  هب  قارع و  عفن  هب  اه  تردقربا  یگنج  ياه  یتشک  نوزفازور 

يارب ار  يدیدج  يژتارتسا  درک و  یبایزرا  دوخ  دوس  هب  ار  لماوع  هیلک ي  دوبهب  گنج و  رد  یماظن  یسایس -  تالوحت  دنور  قارع 
دوخ دـیدج  تالمح  قارع  .دوب  ناریا  رب  یماظن  يرترب  قارع  دـیدج  يژتارتسا  لقث  هطقن ي  .تفرگ  شیپ  رد  گنج  هب  نداد  ناـیاپ 

هک ار  یقطانم  دیشوک  نآ ، زا  سپ  درک و  زاغآ  هچبلح  رهش  ییایمیـش  نارابمب  سپـس  دنفـسا 1366 و  رد  نارهت  ناراب  کشوم  اب  ار 
.دوب قارع  يرترب  يانعم  هب  یماظن  تالوحت  هجیتن  .دریگ  سپزاب  دوب  هدرک  فرصت  ناریا 

یماظن يرترب  بسک 

تفای يزراب  يرترب  زاین ، دروم  تازیهجت  تخاس  دیرخ و  مزر و  نامزاس  شرتسگ  ورین و  شزومآ  شیازفا و  اب  اجیردت  قارع  شترا 
هکنیا لاس 1366 و  رد  گنج  یماظن  یـسایس -  تـالوحت  .داد  رارق  ریثأـت  تحت  تیعمج (5)  رظن  زا  ار  ناریا  کـی  رب  هـس  يرترب  و 
سفنت ياضف  قارع  يارب  دـش ، زکرمتم  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما  ياهورین  یللملا و  نیب  ياهراشف  اـب  هلباـقم  يارب  ناریا  ياـه  شـالت 

یتایح

228 ص :

دادرم 1369، هرامـش 2 و 3  اکیرما ،» رد  تیوک  هب  قارع  زواجت  باتزاب  ، » دحتم للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  . 1123 - 1
.موس شخب  زا  ص 2 

یفخم گـنج  شرازگ  و 11 ، ص 10  ، 1371  / 4  / 18 هژیو ،» ياـه  شرازگ   » هیرـشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1124 - 2
.یسایس ياه  همانرب  سانشرس  ناگدننک  هیهت  زا  لباکدت ، هدننک  هیهت  ، 1371  / 4  / 10 اکیرما ، یس.یب.يا  هکبش  ناریا ، هیلع  اکیرما 

.رگید همان  هتفه  ای  تسا  ثداوحلا  روظنم  هک  تسین  صخشم  راوحلا و  هدش  هتشون  عبنم  رد  . 1125 - 3
.1366  / 5  / 17 ص 12 ، هرامش 151 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1126 - 4

ص 126. ذخأم 58 ، . 1127 - 5
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هک یلاح  رد  نیا ، رب  هوـالع  .دـنک (1)  يرادرب  هرهب  شدـیدج  ياه  تیلباق  اهورین و  لماک  یهدـنامزاس  يارب  نآ  زا  ات  دروآ  مهارف 
ار تصرف  نیا  قارع  یلو  تشادـن  يزاـسزاب  تصرف  ناریا  دـش ، دـیدشت  نیمز  يور  قارع  ناریا و  یماـظن  يریگرد  لاس 1365  رد 
يالبرک 5)  ) دربن دراو  نمشد  هک  يدارفا  مامت  : » دیوگ یم  قارع  يرترب  تابثا  رد  دنک و  یم  فارتعا  عوضوم  نیا  هب  مادص  .تشاد 

نمـشد هک  رـضاح  لاح  رد  درک و  ادـیپ  یفیک  یمک و  هعـسوت ي  قارع  شترا  لباقم ، رد  اما  دـندش ، ریـسا  اـی  دوباـن  تسین و  درک ،
اریز دنناسرب ؛ دوخ  يالعا  دح  هب  ار  نآ  دننک و  مزج  ار  دوخ  مزع  نایقارع  دیاب  دـنک  جیـسب  ار  شزاین  دروم  ياهورین  تسا  هتـسناوتن 

رد يو   (2) .مینیچب » میدرک ، دربـن  نآ  يارب  لاـس  تشه  هک  ار  یجیاـتن  نآ  رد  دـیاب  هک  تسا  يدربـن  ادـخ  يراـی  هـب  هدـنیآ  دربـن 
هک يرادقم  نیاو  دنتسه  رتشیب  هتشذگ  لاس  هب  تبـسن  هک  يروط  هب  میا  هدرک  دایز  ار  نامدارفا  دادعت  ام  : » دیوگ یم  رگید  یتیعقوم 

 . (3) .دنراد » يا  هژیو  يرترب  تیفیک  تیمک و  تهج  زا  میا  هدرک  دایز 

لاس رد  تبون  کی  مادقا  نیا  هتـشذگ ، رد  .درک  یم  مادقا  اهورین  یناوخارف  هب  لاس  ره  گنج  زا  لبق  یتح  گنج و  يادتبا  زا  قارع 
ره رد  .تفرگ  یم  تروص  مهدزاود  متشه و  مراهچ ، ياه  هام  طساوا  رد  هک  تفای  شیازفا  تبون  هس  هب  اجیردت  یلو  دش  یم  ماجنا 
رد رفن  رازه  دصیـس  عومجم  رد  یفرعم و  هفیظو  ماـظن  ياـه  هزوح  هب  ار  دوخ  دـیدج  نیدـلوتم  زا  رفن  رازه  دـص  دودـح  رد  هلحرم ،

 . (5) .دندش (4) -  یم  رضاح  یشزومآ  ياه  ناگداپ 

دـصرد تسیب  لماش  تیعمج ، لک  زا  دصرد  هد  قارع  : » تشون یـشرازگ  یط  وراگیف  .تشاد  باتزاب  زین  اه  هناسر  رد  قارع  مادـقا 
یناتـسمز لومعم  مجاهت  نداد  ماجنا  هب  ورین  یناوخارف  شهاک  لیلد  هب  ناریا  هک  یلاـح  رد   (6) .تسا » هدرک  جیـسب  ار  قارع  نادرم 
یجیردت شرتسگ  اب  نامزاس (8)  دـیدجت  يارب  گنج  ياـه  سرد  زا  هدافتـسا  ار  قارع  مادـقا  نیا  نمزدرک  .تسین (7)  رداـق  دوخ 

 . .درک (9) ریسفت  يا  هفرح  تروص  هب  اهورین 

229 ص :

تاـعلاطم و زکرم  قارع ، ناریا و  گـنج  مود ، دـلج  نردـم ، گـنج  زا  ییاـه  سرد  رنگاو ، ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوتنآ  . 1128 - 1
ص 394. هدشن ، رشتنم  اتکی ، نیسح  همجرت  گنج ، تاقیقحت 

داهج تاراشتنا  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یضترم  . 1129 - 2
.1366  / 10  / 3 ریهامجلا ، توص  ویدار  ص 228 ، ، 1372 نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد ،

.1366  / 10  / 14 ص 108 ، نامه ، . 1130 - 3
هک يروـط  درک ، یمن  صیخرت  ار  یلبق  نازابرـس  تـفرگ  یم  دـیدج  زابرــس  یلاـح  رد  قارع  شترا  هـکنیا  هجوـت  لـباق  . 1131 - 4

.دندوب تمدخ  لوغشم  مزر  ياه  ناگی  رد  رابجالاب  نآ  نایاپ  ات  گنج  يادتبا  زا  یقارع  نازابرس  زا  يرایسب 
قرش هرصب ، قرـش  دنورا ، برغ  قطانم  رد  نمـشد  تیعـضو  ورین -  بیترت  شرازگ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  . 1132 - 5

ص 10. البرک ، هاگرارق  یتاعالطا  نواعم  هلوگنچ ، ات  هبازچ  زا  هلجد ،
ص 233. ذخأم 145 ، . 1133 - 6

.1366  / 10  / 13 اکیرما ، ویدار  و  ، 1366  / 11  / 14 دادغب ، ویدار  ص 233 ، ذخأم 145 ، . 1134 - 7
ص 456. ذخأم 144 ، . 1135 - 8
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ص 69. ذخأم 144 ، . 1136 - 9
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شیازفا لاـس 1366 (1) ،  رد  رکـشل  هاـجنپ  هب  گـنج  زاـغآ  رد  رکـشل  هدزیـس  زا  قارع  شترا  ناـمزاس  شرتـسگ  رد  مهم  عوضوم 
زا یهرز  تازیهجت  هب  زهجم  رفن  دودح 25000  عومجم  اب  هزیناکم  پیت  هدفه  ات  هدزناش  هب  پیت  شـش  زا  يروهمج  دراگ  ياهورین 

ياهورین لیکشت  .درک (3)  یم  هدافتـسا  زیمآ  تیقفوم  ياه  هلمح  دـض  يارب  اهورین  نیا  زا  قارع  .دوب (2)  یت 72  ياه  کنات  لیبق 
هعـسوت شترا  يروهمج و  تسایر  دراگ  تفگ  درک و  هراـشا  نآ  هب  دوخ  ینارنخـس  رد  زین  مادـص  تشاد و  تیمها  دراـگ  هبخن ي 

هدش رتهب  لاس 1366 ) لیاوا  گرزب ، يورد  تایلمع  « ) ربکالا داصح   » ياهورین حطـس  زا  ود ، نیا  یـشزومآ  حطـس  نینچمه  .دنتفای 
عافد یگنج  هویـش ي  رد  رییغت  هلمح و  دض  يارب  ات  دـش  رادروخرب  یتبرـض  يورین  زا  دراگ  ياهورین  هعـسوت ي  اب  قارع  .تسا (4) 

 . .دنک (5) هدافتسا  دوخ  تباث 

لاس رکشل ، جنپ  لاس 1361  رکشل ، ود  ياه 1360  لاس  رد  هک  دوب  تروص  نیا  هب  قارع  شترا  نامزاس  شیازفا  دـنور  عومجم ، رد 
رد .داد (6)  لیکشت  رکشل  جنپ  لاس 1366  و  رکشل ، هد  لاس 1365  رکشل ، هد  لاس 1364  رکشل ، هن  لاس 1363  رکشل ، هس   1362
هک داد  لیکشت  دیدج  هاپـس  جنپ  اعمج  لاس 1364 و 1365  رد  رکشل و  یـس  اعمج  قارع  ياه 1364،1363 و 1365  لاس  رد  عقاو 

.تسا هلمج  نآ  زا  دراگ  هژیو ي  مکی و  هاپس  ود 

قارع بکرم  مزر  ياـه  شزومآ  يارب  .داد  ماـجنا  ( 1366  ) لاـس 1987 م لوط  رد  ار  يا  هدرتسگ  یـشزومآ  تاـنیرمت  قارع  شترا 
هب یهرز  شزوـمآ  يارب  ناـهورگ  نادرگ و  هدر ي  رد  یقارع  نارـسفا  یخرب  .دیـشک (7)  بقع  مدـقم  طوطخ  زا  ار  دوخ  ياهورین 

 . .دندش (8) مازعا  هیسور  هب  پیت  يارب  رتالاب  هدر  کی  دندش و  مازعا  یکاولسکچ 

هب 1500 هاگتـسد  رازه  زا  ار  نویماـک  رب و  کـنات  ياـهرلیرت  دادـعت  شیاـهورین  ییاـج  هباـج  تردـق  شیازفا  يارب  نـینچمه  قارع 
رب درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  بوـنج  هـقطنم ي  رد  نمـشد  .درک (9)  داـجیا  ار  یعیـسو  يا  هداـج  هکبـش ي  داد و  شیازفا  هاگتـسد 

 . .درک (10) میمرت  ار  یمیدق  ياهرگنس  ثادحا و  ار  يدیدج  ياهرگنس  دوزفا و  يدنفادپ  ياه  هدر  ماکحتسا 

230 ص :

 / 11  / 20 ریفـسلا ، همانزور  یماظن ، داعبا  رد  جـیلخ  گنج  هلاقم  قارع ،) شترا  داتـس  قباس  گنهرـس   ) يدـیبزلا دـمحا  . 1137 - 1
ص 8. ، 1368  / 10  / 11 توریب ، رد  یمالسا  يروهمج  ترافس  (، 1368  / 8  / 29 ، ) 1989

ص 271. ذخأم 144 ، . 1138 - 2

ص 391. ذخأم 144 ، . 1139 - 3
ص 108 و 109. ذخأم 121 ، . 1140 - 4

ص 271. ذخأم 144 ، . 1141 - 5
ص يد 1370 ، هتشذگ ، لاس  هد  رد  قارع  شترا  تیعضو  رب  یـشرگن  نارادساپ ، هاپـس  ینیمز  يورین  تاعالطا  تنواعم  . 1142 - 6

.8
ص 392. ذخأم 144 ، . 1143 - 7

.1378  / 2  / 27 يرفعج ، هللا  حتف  رادرس  اب  وگو  تفگ  . 1144 - 8
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ص 393 و 394. ذخأم 144 ، . 1145 - 9
ص 26. لاس 1366 ، رد  نمشد  درکلمع  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  . 1146 - 10
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ینابیتشپ و يامیپاوه  عاونا  دـنورف  دصناپ (2)  ات  دـصراهچ (1)  قارع  .تفای  شیازفا  یهجوت  لـباق  وحن  هب  قارع  یماـظن  تازیهجت 
یلاحرد دوب  هدارع  هب 2800  کیدزن  قارع  ياه  پوت  دادعت  .دوب (4)  هاگتسد  قارع 4500  ياه  کنات  دادعت  .تشاد (3)  یمجاهت 

 . .تشاد (5) پوت  هدارع  ناریا 1750  هک 

تردـق هناخپوت و  یهرز و  ياهوردوخ  امیپاوه و  دادـعت  یمزر ، ياه  ناـگی  ورین و  مجح  دـننام  هدـننک  نییعت  لـماوع  عومجم ، رد 
یتح تسا (6) و  هدرک  رییغت  قارع  دوس  هب  یماظن  تردـق  لداعت  داد  یم  ناـشن  یناـسنا  يورین  تازیهجت و  ینیزگیاـج  یناـبیتشپ و 

گنج نیا  زا  هناـیمرواخ  كانـسرت  یماـظن  تردـق  تروـص  هـب  ماجنارـس  تـسا  نـکمم  قارع  دـندرک  ینیب  شیپ  نارگلیلحت  یخرب 
 . .دروآربرس (7)

مالعا هسایسلا  یتیوک  همانزور ي  اب  هبحاصم  رد  مادص  هکنانچ  دندرک ؛ یم  دیکأت  نآ  رب  دندوب و  هاگآ  دوخ  يرترب  زا  زین  اه  یقارع 
زا لقادح  نآ  یماظن  تاناکما  تسا و  هتشذگ  نایلاس  زا  رت  يوق  رـضاح  لاح  رد  یماظن  یـسایس و  ياه  هنیمز  مامت  رد  قارع  : » درک

مـالعا ینـالوط  گـنج  يارب  زین  لـلم ، ناـمزاس  رد  قارع  تقو  ریفـس  يداـمح ، نودعـس   (8) .تـسا » هدـش  ربارب  ود  لـبق  هاـم  شش 
نیا عومجم   (9) .تسا » هدیـسر  دوخ  ياهتنا  هب  اعقاو  ناریا  یماظن  ياه  ییاناوت  هک  میراد  تسد  رد  یلیالد  : » تفگ درک و  یگدامآ 
زاین ناریا  نداد  تسکـش  يارب  هک  ار  ناوت  زا  ینازیم  جیردت  هب  قارع   » هک دنک  دیکأت  هتکن  نیا  رب  نمزدرک  ات  دش  بجوم  تیعـضو 

 . (10) .تسا » هدروآ  تسد  هب  تشاد 

یمجاهت شور  ذاختا 

 - یـسایس یللملا و  نیب  راـشف  مجح  هنماد و  دـنچ  ره  همانعطق ي 598  بیوصت  گـنج و  رد  گرزب  ياـه  تردـق  هلخادـم  شیازفا 
ناریا رب  يرترب  یماظن و  تردـق  رب  هیکت  اب  قارع  .تشادـن  يریثأت  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  رد  یلو  داد  شیازفا  ناریا  هب  ار  يداـصتقا 

هب یعفادت  زا  ار  دوخ  يژتارتسا  اجیردت  گنج  دنور  رییغت  يارب 

231 ص :

، ندـنل تسیا ، لدـیم  وریه ، پیلید  ص 13 ، هرامـش 33 ، ناتـسبات 1367 ، موس ، لاـس  یعاـفد ، کـیژتارتسا  زکرم  نتلوب  . 1147 - 1
.1996

ص 481. ذخأم 144 ، . 1148 - 2
.سیلگنا پاچ  هلجملا ، دننام  دنا  هدرک  هراشا  امیپاوه  دصشش  مقر  هب  عبانم  زا  یخرب  . 1149 - 3

ص 481. ذخأم 144 ، . 1150 - 4
ذخأم 162. . 1151 - 5

، یس.یب.یب ص 37 و 38 ، ، 1366  / 12  / 11 هرامش 347 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1152 - 6
.1366  / 12  / 10

هب اکیرما  ویدار  ص 12 ، ، 1366  / 12  / 13 هرامش 349 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن ، یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  . 1153 - 7
،. زمیات كرویوین  زا  لقن 
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.1367  / 7  / 20 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  تیوک ، ص 11 ، ذخأم 100 ، . 1154 - 8
يرازگربخ كرویوین ، ص 24 ، ، 1366  / 5  / 6 هرامش 130 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن ، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 1155 - 9

.1366  / 5  / 5 هسنارف ،
ص 646. ذخأم 144 ، . 1156 - 10
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، قارع یگنج  نیـشام  ددجم  یهدـنامزاس  لیمکت  اب  لاـس 1366  ناتـسمز  زا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  یحابـصم  داد (1)  رییغت  یمجاـهت 
ردناسکلا لیلحت  ربانب  رییغت  نیا  .دوب  هدش  هدامآ  یمجاهت »  » يژتارتسا هب  كرحتم » عافد   » زا قارع  یماظن  تسایـس  رییغت  يارب  هنحص 

ییاراک واف  رد  ناریا  تایلمع  ربارب  رد  قارع  كرحتم  عاـفد  هک  دـش  ماـجنا  لـیلد  نیا  هب  يوروش ، هتـسجرب ي  سانـشراک  وکیلوک ،
شیازفا ار  دوخ  یماظن  ناوت  گنج ، رد  یهدنامرف  هویش ي  رد  رییغت  رب  هوالع  دیاب  يژتارتسا  رییغت  يارب  قارع  .داد  تسد  زا  ار  دوخ 

 . .داد (2) یم 

هک ور  هب  ور  یکیتکات  کیژتارتسا و  لکـشم  نیا  اب  قارع  : » تسا دـقتعم  قارع  يژتارتسا  رد  رییغت  ترورـض  هرابرد ي  زین  نمزدرک 
تـسد هب  یقیفوت  ناریا  ندناشک  تسکـش  هب  رد  یگداسب  دوخ  ياج  رـس  رد  ندـش  بوکخیم  اب  دنتـسناوت  یمن  نآ  ینیمز  ياهورین 

اه تدـم  .دـندرک  یم  گنج  دوخ  قباـس  شور  ناـمه  هب  قارع  ياـهورین  : » دـیوگ یم  عوضوم  نیا  هراـبرد ي  مادـص   (3) .دنروآ »
نیمه هب  قارع  شترا  یلو  .دوب  رضاح  لاح  زا  شیب  عقوم  نآ  رد  ام  تافلت  میدرکن و  لصاح  اه  ههبج  رد  یتفرـشیپ  چیه  تشذگ و 
نامیا یحور و  رظن  زا  ار  شدوخ  تسناوت  دید و  هتـشذگ  ياه  لاس  زا  شیب  ار  دوخ  ییاناوت  دـعب  ياه  لاس  رد  دـنامن و  یقاب  لاور 

تراسخ نیا  تلع  : » دیوگ یم  مادص  یهدـنامرف  متـسیس  رد  حالـصا  هرابرد ي   (4) .دـنک » ادـیپ  دامتعا  شیوخ  شقن  هب  تیوقت و 
رظتنم طباوض  نیا  زا  یکی  تسا و  یـصاخ  طباوض  نیناوق و  ياراد  شترا  میگنج و  یم  دوخ  شترا  اب  ام  هک  تسا  نیا  گرزب  ياه 

يو .دراذگ » یم  ام  یماظن  حلـسم  ياهورین  رب  يدب  رثا  دـسر  یمن  نامرف  یـصاخ  نامز  رد  هک  یماگنه  نیاربانب ، .تسا  ندوب  نامز 
يدایز ياه  ینابرق  دسر  یمن  تقد  اب  بسانم  هظحل ي  رد  ای  دـسر  یمن  شترا  یمره  ماظن  رد  نامرف  هک  یماگنه  : » دـنک یم  هفاضا 

 . (5) .میهد » یم 

232 ص :

هب ینیـشن  بقع  زا  سپ  قارع  تسا  هدـش  هتـشون  نآ » زا  هتفرگرب  ياه  سرد  قارع و  ناریا و  گنج  يژتارتسا   » هلاقم رد  . 1157 - 1
رد ات  درک  باختنا  ار  اتـسیا  عاـفد  يژتارتسا  لاس 1984 م  زا  دوب و  يژتارتسا  کـی  دـنمزاین  لاس 1982 م ، رد  دوخ  ياـهزرم  تشپ 

دامتعا یقارع  ناهدنامرف  یتقو  اجیردت  .دش  يژتارتسا  رییغت  زا  عنام  ناهدنامرف  هب  دامتعا  نتـشادن  یلو  دتـسیاب  ناریا  تالمح  لباقم 
هرامش 15 و 16، هاگن ، همانهام ي   ) .دندرک زاغآ  ار  دوخ  تالمح  دنتفای  دوخ  ياهورین  زا  يرتهب  تخانـش  دندرک و  بلج  ار  مادص 

(. 17  - ص 18 رهم 1380 ، رویرهش و 
ص 21 و 22. ، 1380 مود ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  گنج ، نایاپ  نایدورد ، دمحم  . 1158 - 2

ص 228. ذخأم 144 ، . 1159 - 3
(. ذخأم 145 ، ) ص 271 و 272 یتاغیلبت ، گنج  لاس  هب 8  دینک  هاگن  . 1160 - 4

.1366  / 1  / 23 ص 86 ، ذخأم 121 ، . 1161 - 5
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ار لمع  راکتبا  ام  : » دسیون یم  دوخ  باتک  رد  نآ  تالکـشم  قارع و  شترا  یماظن  تیعـضو  هرابرد ي  زین  ییارماس  قیفو  رکـشلرس 
هک دوب  مزال  .میهدـب  ینابرق  دـنهد و  ماجنا  ار  دوخ  تایلمع  اـه  یناریا  اـت  میتسـشن  یم  رظتنم  میدوب و  هداد  تسد  زا  اـه ) ههبج  رد  )

 . (1) .میراذگب » رانک  زین  ار  لاعف  عافد  هشیدنا ي  یتح  میهد و  رییغت  هلمح  هب  نکاس  عافد  زا  ار  دوخ  یماظن  همانرب ي 

لرتـنک بوـنج (2) و  هـقطنم ي  رد  يریگلفاـغ  زا  يریگوـلج  يارب  ار  مزــال  یگداــمآ  دروآ و  دوـجو  هـب  یتارییغت  اجیردــت  قارع 
يارب یتالـصاوم  طوطخ  داجیا  يدـنفادپ و  طوطخ  هب  ندیـشخب  قمع  اب  درک و  بسک  يریگرد  طوطخ  رد  ناریا  یماظن  تاـکرحت 

.داد (4) ماـجنا  ار  کـتاپ  عاـفد و  عون  زا  شزومآ  ینیرمت و  روناـم   (3) یمزر ، ياهورین  زا  یناـبیتشپ  روناـم و  هب  ندیـشخب  كرحت 
جراخ دوخ  ياه  نیمزرس  یمامت  زا  ار  نایناریا  دراد  میمـصت  قارع  : » درک مالعا  ینانخـس  رد  قارع ، عافد  تقو  ریزو  هللاریخ ، ناندع 

تایلمع رد  : » درک مالعا  زین  مادص   (5) .داد » دهاوخ  تسد  زا  ار  قارع  كاخ  رد  هدـمآ  تسد  هب  ياپ  ياج  يدوز  هب  ناریا  دزاس و 
 . (6) .مینک » یم  نوریب  نامدوخ  ياه  بآ  یللملا و  نیب  ياه  بآ  زا  ار  نایناریا  هدنیآ 

دروآرب رد  دوجوم  دانـسا  داد  یم  ماجنا  هلمح  هب  عافد  زا  دوخ  يژتارتسا  رییغت  يارب  ار  یعیـسو  یماظن  تاکرحت  قارع  هک  یلاح  رد 
دوب هدـش  زاغآ  واف  يریگ  سپزاب  اب  اهدـعب  هچنآ  دـننامه  نمـشد  هلمح ي  ناکما  دـهد  یم  ناشن  نمـشد  ياه  تکرح  زا  لیلحت  و 
لماش هک  لامتحا  ود  هب  هلمح  عافد و  يارب  یشزومآ  ینیرمت و  ياهرونام  دروم  رد  نمشد  درکلمع  یسررب  رد  .دش  یمن  ینیب  شیپ 

، دوب ساسح  قطانم  رد  اه  ناگی  صقان  ياه  شزومآ  لیمکت  بونج و  هقطنم ي  رد  دوجوم  ياه  ناـگی  یمزر  یگداـمآ  ندرب  ـالاب 
 . .دش (7) هجوت 

هقطنم ي ییایمیـش  نارابمب  اب  رجفلاو 10  تاـیلمع  هب  شنکاو  سپـس  دنفـسا 1366 و  رد  نارهت  هب  قارع  یکـشوم  تـالمح  عورش 
.درک ادیپ  شرتسگ  تفای و  همادا  نآ  يریگ  سپزاب  واف و  هب  مجاهت  اب  هک  دوب  قارع  یمجاهت  يژتارتسا  زاغآ  هچبلح ،

233 ص :

ص 114. ، 1377 نارهت ، هاپس ، یگنهرف  زکرم  ینوراق ، ناندع  همجرت  یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  رکشلرس  . 1162 - 1
ص 114. ذخأم 161 ، . 1163 - 2
ص 130. ذخأم 161 ، . 1164 - 3

ص 83. ذخأم 161 ، . 1165 - 4
ص 136. ذخأم 161 ، . 1166 - 5
ص 136. ذخأم 161 ، . 1167 - 6

ص 83. ذخأم 161 ، . 1168 - 7
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رد رتشیب  دش (2) و  برغ  ناسانشراک  یتفگش  ثعاب  دوب (1) و  هدننک  ریگلفاغ  الماک  نارهت  هب  هلمح  رد  کشوم  زا  قارع  هدافتـسا 
تروکسا همانعطق ي 598 و  ماجنارس  هب  شنکاو  رد  قارع  هکنآ  لاح  دش ، یبایزرا  دیدج  رازبا  اهرهش و  گنج  همادا ي  بوچراچ 

هیحور فیعـضت  لابند  هب  نارهت ، هب  یکـشوم  تالمح  اب  قارع  دسر  یم  رظن  هب  .دوب  يدیدج  يژتارتسا  يارجا  لابند  هب  اه  شکتفن 
یتح اه  یقارع  ییارماس ، قیفو  هتفگ ي  هب  .دوب (4)  ناریا  رب  یسایس  راشف  گنج (3) و  زا  یمومع  تیامح  شهاک  ناریا و  مدرم  ي 

زا رت  مهم  رهش و  ياهانب  يدومع  شرتسگ  هلمج  زا  تاظحالم  یخرب  هک  دندوب  هدرک  هیهت  ار  نارهت  رهش  هب  ییایمیش  هلمح ي  حرط 
.دش نآ  يارجا  زا  عنام  قارع ، عفن  هب  گنج  یماظن  تیعضو  رد  لوحت  زورب  نآ 

ماقم مئاق  هب  : » دـیوگ یم  ناریا ، تقو  هجراخ ي  ریزو  یتیالو ، ياقآ  .دوب  هجوت  لباق  اه  يوروش  راتفر  نارهت  ناراب  کشوم  جوا  رد 
ات  (5) دیرادرب ، یناغفا  نادهاجم  تیامح  زا  تسد  امـش  تفگ  .دـیهد  یم  کشوم  اه  یقارع  هب  ارچ  متفگ  يوروش  هجراخ ي  ریزو 

هیلع ار  ناریا  ياـه  کـشوم  هک  اـه  ییاـیبیل  ماـیا  نیمه  رد  نـیا ، رب  هوـالع   (6) تسین »؟ یبوخ  هلماـعم ي  میهدـن ، کـشوم  مه  اـم 
گنهامه اه  سور  اـب  مادـقا  نیا  دیـسر  یم  رظن  هب  دندرک (7) و  عانتما  کشوم  کیلـش  زا  دـندرک  یم  کیلـش  یقارع  ياهامیپاوه 

.دوب هدش 

ییایمیش ياه  حالس  زا  قارع  هدافتسا ي  .تشاد  تیمها  رایـسب  نآ  شور  فادها و  ظاحل  هب  زین  هچبلح  هب  قارع  ییایمیـش  تالمح 
داجیا فده  اب  اساسا 

234 ص :

کـشوم قارع  متفگ  ناشیا  هب  یناحور  رتکد  اب  هسلج  رد  دیوگ : یم  عافد ، ریزو  نیـشیپ  نیـشناج  ناقهد ، نیـسح  رتکد  . 1169 - 1
یم ییاوه  يورین  تقو  هدـنامرف ي  هدـمآ و  اـمیپاوه  دـش  یم  روصت  نارهت  هب  کـشوم  نیلوا  کیلـش  اـب  .دـنتفریذپ  یمن  یلو  دراد 
دوب داکسا  هک  ار  هدشن  رجفنم  کشوم  کی  ماجنارس  .دننک  یم  کیلش  نارهت  هب  کشوم  سپـس  دنیآ و  یم  مق  ات  امیپاوه  اب  تفگ :

(. 1382  / 6  / 29 یصاصتخا ، هبحاصم ي   ) .میداد ناشن  دندوب  هدرک  حالصا  اه  سور  و 
ص 403. ذخأم 144 ، . 1170 - 2
ذخأم 144،ص 506. . 1171 - 3

ص 552. ذخأم 144 ، . 1172 - 4
اه سور  : » دیوگ یم  ربخ  نیا  دییأت  رد  یمالسا  يروهمج  همانزور ي  هب  وگو  تفگ  رد  هدوت ، بزح  لکریبد  يرونایک ، . 1173 - 5
ام دـینک ، عطق  ار  اه  ناغفا  زا  تیامح  هکنیا  ضحم  هب  امـش  دـنیوگ  یم  یتیالو  ياقآ  هب  احیرـص  يوروش -  هجراخ  ریزو  قیرط  زا  - 

(. 1371  / 11  / 6 « ) .مینک یم  فقوتم  ار  ناریا  هب  قارع  تالمح  مه 
ص 163 و 164. ذخأم 175 ، . 1174 - 6

اه ییایبیل  عانتما  زا  سپ  اذل  دوب و  هدش  داجیا  مزال  یگدامآ  یلبق ، ینیب  شیپ  لیلد  هب  ناقهد  نیـسح  ياقآ  حیـضوت  ربانب  . 1175 - 7
(. 1382  / 6 یصاصتخا 29 /  يوگو  تفگ   ) .دش کیلش  هدامآ  کشوم  نیلوا  دعب  زور  ود  یکشوم ، متسیس  رد  لالخا  کیلش و  زا 
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قارع هدنگنج  يامیپاوه  هاجنپ  ییارماس  قیفو  حیـضوت  ربانب  ار  هچبلح  تیانج  اما  .دوب (1)  هدـش  یحارط  ناریا  ياهورین  رد  تشحو 
سکیا.يو زاگ  يواح  هک  دندرک (2)  یم  لمح  ییایمیش  بمب  راهچ  اهامیپاوه  زا  کی  ره  دندرک و  ارجا  مادص  میقتسم  روتـسد  اب 

اب برغ  لامـش  هقطنم ي  رد  قارع ، كاـخ  قمع  رد  يورـشیپ  يارب  ناریا  دـیدج  يژتارتسا  اـب  هلباـقم  نآ  فدـه  دوب (3) و  ( V.X)
.دوب ضراعم  دارکا  يراکمه 

هدش فرصت  قطانم  يریگ  سپ  زاب 

.گنج نایاپ  باتک  هب  دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب 

یناور یحور -  تیعـضو  ییایمیـش  بمب  زا  هدافتـسا  هعیاش ي  اهرهـش و  ریاس  نارهت و  هب  یکـشوم  تالمح  اب  هک  یلاـح  رد  قارع 
لامـش هقطنم ي  رد  ناریا  دـیدج  يژتارتسا  اب  هلباقم  رب  هوالع  هچبلح  نارابمب  اـب  دوب و  هداد  رارق  ریثأـت  تحت  يا  هزادـنا  اـت  ار  مدرم 

فرـصت قطانم  يریگ  سپزاب  يارب  ار  دوخ  یماظن  ياهورین  درک ، زکرمتم  قارع  ناریا و  گـنج  رب  ار  یناـهج  هجوت  اددـجم  برغ ،
.درک هدامآ  هدش 

هارمه یگرزب  هنیزه ي  رطخ و  اب  ناریا  یعافد  تاماکحتـسا  عضاوم و  هب  هلمح  زاغآ  یمجاهت و  هب  یعفادت  زا  قارع  يژتارتسا  رییغت 
تیعـضو یناور  یحور و  رظن  زا  دـش ، یم  مدـهنم  قارع  یماـظن  ياوق  زا  یـشخب  هکنیا  رب  هوـالع  تسکـش ، تروـص  رد  اریز  دوـب ؛

تسکش لامتحا   (4) هرـصب ، دـیدهت  ای  ناخیدـنبرد  دـس  هب  ناریا  مجاـهت  تروص  رد  دـش و  یم  داـجیا  قارع  شترا  يارب  يراوشد 
یسایس ياهدمایپ  لاس 1365 و  رد  واف  تایلمع  زا  سپ  كرحتم  عافد  يژتارتسا  رد  تسکش  هبرجت ي  هب  قارع  .تشاد  دوجو  قارع 

.دوب هدرک  هجوت  نآ  یناور  یماظن و  - 

قارع لیلد ، نیمه  هب  .تشاد (5)  یماظن  هنزاوم ي  رب  یـساسا  يدـج و  رایـسب  راثآ  اریز  دوب ؛ واف  يزاسدازآ  قارع  یتایلمع  فدـه 
برغ لامش  هقطنم ي  رد  روشک  نیا  یماظن  ياوق  زکرمت  ناریا و  یتایلمع  فادها  زا  نانیمطا  يارب 

235 ص :

لاو قارع ، يا  هتـسه  حرط  نیــشیپ  سیئر  هزمح  ریدـخ  ، 1381  / 3  / 23 یمالـسا ، يروـهمج  يرازگربـخ  هژیو  سکلت  . 1176 - 1
.لانروژ تیرتسا 

ص 23. ، 1377  / 1  / 26 رصن ، یهدنامرف  تایحلا ، هلجم  اب  هبحاصم  . 1177 - 2
.دوش یم  گرم  بجوم  هلصافالب  قاشنتسا  زا  سپ  سکیا  .يو  زاگ  . 1178 - 3

ص 115. ذخأم 175 ، . 1179 - 4
ص 112 و 113. ذخأم 175 ، . 1180 - 5
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قرـش هقطنم ي  زا  ار  دوخ  هناخپوت ي  زا  یـشخب  ناریا  هکنیا  رب  ینبم  دروآ (1)  تسد  هب  ایس  یتاعالطا  ياه  سیورـس  زا  یتاعالطا 
ناریا ياوق  زکرمت  زا  ات  درک (3)  دیدزاب  قارع  لوا  هاپـس  هقطنم ي  زا  دنفسا 1366  رخاوا  رد  مادص  .تسا (2)  هدیشک  بقع  دنورا 

.دنک لصاح  نانیمطا  برغ  لامش  هقطنم ي  رد 

درک مالعا  یتح  دادـن ، ناشن  یماـظن  شنکاو  رجفلاو 10  تاـیلمع  ربارب  رد  اـهنت  هن  دوب  هدرک  بسک  هک  یتاـعالطا  ساـسا  رب  قارع 
نآ ماجنا  اـب  ناریا  هک  تشاد  تیمها  تهج  نیا  زا  عوضوم  نیا  .دننک (4)  هلمح  اه  یناریا  میهاوخ  یم  ام  خـیرات  رد  راب  نیلوا  يارب 

دـندرک و یم  تعجارم  دوخ  ياهرهـش  هب  تایلمع  نیا  نداد  ماـجنا  زا  سپ  اـهورین  درک و  یم  ارجا  ار  شا  هنـالاس  تاـیلمع  عقاو  رد 
.دش یم  مک  قارع  شترا  مجاهت  ربارب  رد  شنکاو  يارب  اه  نآ  یگدامآ  دروخ و  یم  مه  رب  ناریا  یماظن  یهدنامزاس 

تایلمع واف ، يریگ  سپزاب  يارب  قارع  اب  اکیرما (5)  یتایلمع  یتاعالطا و  يراکمه  رب  هوالع  دهد  یم  ناشن  نئارق  دهاوش و  یخرب 
رد عوضوم  نیا  هرابرد ي  نمزدرک  .دوب  ناریا  زکرمت  ندز  مه  رب  يارب  كرتشم  شالت  زا  یشخب  زین  سراف  جیلخ  رد  اکیرما  یماظن 

لیکشت دیفـس  خاک  رد  ( NSPG  ) یلم تـینما  یحارط  هورگ  نیدرورف 1366 )  25  ) لیروآ هدراهچ  رد  : » دـسیون یم  دوخ  باـتک 
هاپـس ییاـیرد  يورین  هک  ناریا  یتفن  يوکـس  هس  هب  دـش  هتفرگ  میمـصت  تیاـهن  رد  .درک  هجوت  نوگاـنوگ  ياـه  هار  هب  داد و  هسلج 

هورگ .دوش  هلمح  درک ، یم  هدافتسا  نآ  زا  نارادساپ 

236 ص :

: دـیوگ یم  اکیرما  یـس.یب.يا  ینویزیولت  هکبـش  رد  ناریا  هیلع  اکیرما  یفخم  گنج  همانرب ي  هدـننک ي  هیهت  لباک  دـت  . 1181 - 1
هبـش يریگ  سپزاب  هشقن ي  زیمآ  تیقفوم  روط  هب  هک  داد  ار  ناکما  نیا  قارع  شترا  داتـس  نارـسفا  هب  اکیرما  یـسوساج  تاعالطا  »

« .تسا هداد  هدش ، هتسشنزاب  نونکا  هک  اکیرما ، دشرا  یتاعالطا  رـسفا  ار  تاعالطا  نیا  .دننک  ارجا  یحارط و  ار  واف  یتایح  هریزج ي 
(. ص 16 ، 1381  / 4 ج.خ 18 /  همجرت ي  )

ص 112 و 113. ذخأم 175 ، . 1182 - 2
، قارع يرازگربخ  ص 5 ، ، 1366  / 12  / 24 هرامش 360 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن ، یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  . 1183 - 3

.1366  / 12  / 23
.تسپ نتگنشاو  ص 33 ، ، 1366  / 12  / 15 هرامش 351 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن ، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 1184 - 4

یم یگنراک  داینب  يوتیتسنا  رد  هنایمرواخ  صـصختم  کی  زا  لـقن  هب  اـکیرما ، پاـچ  زمیاـت ، سلجنآ  سول  هماـنزور ي  . 1185 - 5
میژر اب  لاس  کی  زا  شیب  تدـم  يارب  واـف  هریزج ي  يریگ  سپزاـب  يارب  يژتارتسا  نییعت  هنیمز ي  رد  ناـگیر  هنیباـک ي  : » دـسیون

يا هدرتسگ  يراکمه  مادـص  یماظن  هدـیزگرب  ياهدـحاو  قارع و  اب  تدـم  نیا  رد  اکیرما  یماظن  تاماقم  .تشاد  يراـکمه  قارع 
هئارا ي لـماش  دوب  هسنارف  ندرا و  رـصم ، زا  روشک  نیا  یتفاـیرد  ياـه  کـمک  لـمکم  هک  قارع  هب  اـکیرما  ياـه  کـمک  .دنتـشاد 

زین یناریا  ياهورین  رارقتـسا  لحم  نداد  ناشن  يارب  هریزج  هبـش  نیا  يزاس  تکام  واف و  يریگ  سپزاب  يارب  یماـظن  ياـه  کـیتکات 
(. ص 60 مینک ، یم  فارتعا  ام  « ) .دوب
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يراددوخ ناریا  رد  ینیمز  فادـها  هب  هلمح  هنوگره  زا  اـت  دوـب  هدرک  باـختنا  لـیلد  نیا  هب  ار  راـکهار  نیا  یلم  تینما  يزیر  حرط 
تعاس 8:30 رد  یتسـشن  یط  ار  يداهنـشیپ  هلمح  حرط  سپـس  زور و  ناـمه  رد  ار  یتاـیلمع  ياـه  حرط  سیون  شیپ  ناـگیر  .دـنک 

 . .درک (1) بیوصت  نیدرورف )  28  ) لیروآ هدفه  رهظزادعب 

ییارماس قیفو  هتفگ ي  هب  تفرگ ، تروص  واف  هب  قارع  هلمح ي  اب  نامزمه  هک  ناریا ، یتفن  يوکـس  هس  هب  اـکیرما  هلمح ي  زا  لـبق 
ياهورین سامت  طوطخ  هرابرد ي  ار  یتاـعالطا  دـیآ و  یم  يو  دزن  وگو  تفگ  يارب  دادـغب  رد  اـکیرما  یماـظن  ناگتـسباو  زا  یکی 

رد دراد  دصق  اکیرما  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  اه  یقارع  ییارماس  هتفگ ي  هب  .دـنک  یم  تساوخرد  واف  هقطنم ي  رد  قارع  ناریا و 
 . .دنزب (2) ناریا  ياهورین  هب  یکلهم  هبرض ي  هقطنم  نیا 

رد اهورین  زکرمت  لیلد  هب  ناریا  يریگلفاـغ  اکیرما (3) و  تاعالطا  زا  هدافتـسا  اب  تعاس و  هلـصاف ي 36  رد  ار  واف  هقطنم ي  قارع 
يریگلفاغ رب  هوـالع  واـف  هب  قارع  مجاـهت  رد  ناریا  .تفرگ (5)  سپ  زاـب  سکیا.يو (4)  زاگ  زا  هدافتـسا  اـب  برغ و  لامـش  هقطنم 

کیژتارتسا و حطـس  رد  یگدـنام  بقع  هکنیا  نمـض  .دوب  هدـش  ریگلفاغ  زین  قارع  يژتارتسا  رییغت  دروم  رد  یکیتکاـت  یتاـعالطا و 
.دوب هدرک  راوشد  ناریا  يارب  ار  تامجاهت  راهم  زین  قارع  دوس  هب  یماظن  لداعت  رییغت 

تـشذگ زا  سپ  قارع  تردـق  : » تفگ قارع  ناریا و  تیعقوم  گنج و  یلک  تیعـضو  هرابرد ي  واف ، يریگ  سپزاـب  یپ  رد  مادـص 
ياه لاس  زا  گنج  ياه  ههبج  رد  اهورین  یگنهامه  مظن و  هدـش و  رتشیب  گـنج  تسخن  ياـهزور  زا  بتارم  هب  گـنج  لاـس  تشه 
لاس اب  هسیاقم  رد  نایناریا  .تسا  هدوب  سکعرب  تلاح  نیا  نایناریا  دزن  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  رتهب  گـنج  موس  مود و  لوا و 

عفن هب  نامز  هدنیآ  رد  هک  میتسه  نئمطم  ام  نیاربانب ، .دندش  رت  فیعض  گنج  تسخن  ياه 

237 ص :

ص 419. ذخأم 144 ، . 1186 - 1
.ییارماسلا قیفو  ، 1377  / 4 / 13 مالس ، همانزور  . 1187 - 2

نآ ینعی  داتفا ؛ قافتا  واف  هیـضق  یتقو  نم  : » تفگ واف  طوقـس  هرابرد ي  اهدعب  تقو ، روهمج  سیئر  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  . 1188 - 3
،1372  / 6  / 29 « ) ...تسین شا  یلومعم  ياهراک  کمک  قارع و  راک  نیا  هک  داد  یم  ناشن  هدـنب  هب  راک  لکـش  دـنتفرگ ، ار  واف  اه 

(. ص 153 یگنادواج ، زار  تزع 
ص 18. ذخأم 187 ، . 1189 - 4

، درک یمن  هدافتـسا  ناریا  یتاکرادت  طوطخ  ندرک  هدولآ  يارب  سکیا.يو  زاگ  زا  قارع  رگا  تسا : دقتعم  هزمح  ریدـخ  . 1190 - 5
(. 1381  / 3 .ا.ا.ج.خ 23 /  هژیو  سکلت   ) .دوبن واف  فرصت  هب  رداق 
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هب اه (2)  تردقربا  شقن  دوب  دقتعم  نینچمه  يو   (1) .دنک » یم  تباث  ار  نیا  ریخا  هلاس ي  دنچ  تیعـضو  نوچ  دوب ، دهاوخ  قارع 
 . .تسا (3) هدوب  رثؤم  نآ  ندرک  ینالوط  ای  گنج  همتاخ  رد  عیرست  تهج  رد  مهم  لماع  ناونع 

اب هسلج  رد  قارع ، تاعالطا  گنهرف و  ریزو  مساج ، فیطل  .تفرگ  سپزاب  زین  ار  نونجم  ریازج  هچملـش و  قطانم  واف  زا  سپ  قارع 
نینچمه تعاس ، هچملش 8  ياهورین  دننک ، دازآ  تعاس  رد 35  ار  واف  دنتسناوت  ام  ياهورین  : » تفگ یجراخ  ياه  هناسر  ناگدنیامن 

اه هناسر  یخرب  رد  قارع  کیژتارتسا (5)  عیرس و  تکرح   (4) .دیشک » ازارد  هب  تعاس  هزیوه 8  روه  نونجم و  ریازج  يزاـسدازآ 
همادا ي رد  اـه  نآ  يوق  هیحور ي  رطاـخ  هب  ناریا  یبسن  يرترب  : » تشون سیلگنا ، پاـچ  یلاـمزمیات ، .تشاد  يا  هدرتـسگ  باـتزاب 
هب دوخ  دودحم  طیارـش  ساسا  رب  دنناوت  یم  هن  اه  یناریا  .تسا  هدرک  رییغت  گنج  نزاوت  نآ ، نداد  تسد  زا  اب  نونکا  دوب و  گنج 

مادص ینعی  زواجتم  تازاجم  ییاسانـش و  هلمج  نم  دوخ  طورـش  لقادـح  ساسا  رب  یلح  هار  هب  یبایتسد  هب  هن  دـنهد و  همادا  گنج 
هب حلـص  لیمحت  رب  ریاد  للم  ناـمزاس  ییاـناوت  زا  تسا  یتدـم  قارع  : » تفگ یلیلحت  یط  زین  ندـنل  ویدار   (6) .دنراد » دیما  نیـسح ،

 . (7) .دوش » زوریپ  گنج  رد  دنک و  بیقعت  ار  ناریا  ات  دنک  یم  دیکأت  دوخ  یماظن  ناوت  رب  طقف  اریخا  تسا و  هدش  دیماان  ناریا 

زا سپ  اه  یقارع  راتفر  میمـصت و  رد  اه  تشادرب  نیا  اریز  دوب ؛ هجوت  لباق  نآ  ياهدـمایپ  تارییغت و  تیهاـم  زا  اـه  یقارع  یباـیزرا 
تسا هدش  لصاح  گنج  یماظن  هنحص ي  رد  هچنآ  دوب  دقتعم  مادص  .تشاد  ییازسب  ریثأت  تفریذپ  ار  همانعطق ي 598  ناریا  هکنیا 

تـسکش نآ  درواتـسد  نیرت  گرزب  تسا و  فـلتخم  رکفت  ود  ییوراـیور  لـصاح  هکلب  تسین (8)  یماظن  يزوریپ  ياـنعم  هب  اـهنت 
ناینب لماک 

238 ص :

.1367  / 2  / 9 ص 65 و 66 ، ذخأم 121 ، . 1191 - 1
نونجم ریازج  رد  مجاهت  ماجنا  يارب  قارع  تاکرادـت  هراـبرد ي  شیاـه  هراوهاـم  قیرط  زا  درک  مهتم  ار  اـکیرما  مادـص  . 1192 - 2

4  / 9 .ا.ج.خ ش 106 ، هیرـشن   ) .دندوب اه  یقارع  رظتنم  اه  یناریا  اریز  تسا : هداد  رارق  ناریا  رایتخا  رد  هدروآ و  تسد  هب  یتاعالطا 
اب هلباقم  يارب  دـناوت  یم  گـنج  دـنور  رد  اـه  تردـقربا  شقن  هک  دـنک  یم  هراـشا  عوضوم  نیا  هب  قارع  عقاو ، رد  ص 3 )  1367 / 

.دشاب رثؤم  ناریا  هب  راشف  همادا ي  ای  قارع  تیعضو 
.1367  / 2  / 15 ص213 ، ذخأم 121 ، . 1193 - 3

 / 4  / 8 ریهامجلا ، توص  ص 9 ، ، 1367  / 4 هرامش 102،9 /  هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن ، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 1194 - 4
.1367

، قارع يرازگربخ  ص 54 ، ، 1367  / 4  / 31 هرامش 124 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرـشن ، یمالـسا يروهمج  يرازگربخ  . 1195 - 5
.1367  / 4  / 30

.یلام زمیات  ریبدرس  ص 23 و 24 ، ذخأم 198 ، . 1196 - 6
 / 6 ندنل ، ویدار  ص 12 و 13 ، ، 1367  / 7  / 7 هرامش 100 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن ، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 1197 - 7

.1367  / 4
.1367  / 5  / 23 دادغب ، ویدار  ، 1367  / 5 / 24 هرامش 148 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1198 - 8
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داد تسد  زا  اه  یقارع  يرکف  هاگیاپ  ربارب  رد  ار  دوخ  يرکف  هاگیاپ  ییورایور  نادیم  رد  ناریا  .تسا (1)  ناریا  میژر  یکیژولوئدیا 
اه نآ  ات  تسین  دربن  رد  تسکش  هدش ، لصاح  هک  ییاه  تسکش  دوب  دقتعم  مادص  لیلد  نیمه  هب  .دروخ (2)  تسکش  گنج  رد  و 

یتاکرادت ای  یتایلمع  صقن  ای  هرادا  رد  یمظن  یب  ای  ینف  تسکـش  .تسا (3)  کیژتارتسا  حطس  رد  تسکش  هکلب  دننک ، حالـصا  ار 
 . .دشاب (4) ریذپ  حالصا  هک  تسین  ینف  و 

یمن ناریا  تسا و  هدش  زوریپ  گنج  رد  قارع  دراد و  یماظن  هدـنرب ي  گنج  هک  دـندرک  حرطم  ار  عوضوم  نیا  اه  هناسر  زا  یخرب 
سوکعم شرامش  : » تشون ءابنالا  یتیوک  همانزور ي  .دنیبب (5)  كرادت  قارع  اب  یماظن  هلباقم ي  يارب  يروف  همانرب ي  چیه  دـناوت 

همانزور  (6) .تسا » عوقولا  بیرق  اسب  هچ  ای  تسا  هدش  کیدزن  ود  نیا  نایاپ  دـش و  زاغآ  ناریا  میژر  گنج و  هب  نداد  همتاخ  يارب 
رمع همتاخ  هب  یتح  هکلب  گنج  عیرـس  همتاخ  هب  اهنت  هن  قارع  ياهورین  ریگمـشچ  ياه  يزوریپ  : » تشون زین  قارع ، پاچ  هروثلا ، ي 

یگداتـسیا قارع  مجاهت  هنوگ  ره  ربارب  رد  تسین  رداق  رگید  تسا و  هتخاب  یلک  روط  هب  ار  گـنج  ناریا  .دوش  یم  رجنم  ناریا  میژر 
رد مادص   (7) .تفای » دهاوخ  نایاپ  زوریپ  دنمتردق و  قارع  عفن  هب  اعطق  قارع  ناریا و  نایم  هدنیآ  یماظن  دربن  ره  تشونرـس  دیامن و 

شترا مجح  هک  تفگ  دشاب  نآ  لاس  نیرخآ  گنج ، لاس  نیمتـشه  هکنیا  هب  يراودیما  راهظا  نمـض  یقارع  نانابلخ  قیوشت  مسارم 
: تفگ درک و  دیدهت  ار  ناریا  يو  .درادن  میب  ناریا  ماکح  یبلط  گنج  زا  قارع  هدیـسر و  نآ  زا  رتارف  یتح  رکـشل و  هاجنپ  هب  قارع 

حلص هب  تمدخ  تهج  رد  شکاخ  لخاد  رد  ار  نمشد  دنناوت  یم  اه  یقارع  هک  دننک  كاردا  ار  تیـصوصخ  نیا  دیاب  ناریا  ماکح  »
 . (8) .دنبوکب » مه  رد  یلم  ياه  نیمزرس  دادرتسا  و 

خیرات 28 رد  تفریذپ  ار  همانعطق ي 598  ناریا  هکنیا  زا  سپ  قلخ ) نیدـهاجم  نامزاس   ) نیقفانم هچرگ  هک  تسا  نیا  مهم  عوضوم 
خیرات رد  ناریا  كاخ  رد  يورـشیپ  هب  دیدهت  ناریا و  یماظن  تیعـضو  لیلحت  اب  مادص  یلو  دـندرک  هلمح  ناریا  كاخ  هب  ریت 1367 

هک دینیب  یم  رگید  یتدم  : » دیوگ یم  هامریت  متشه 

239 ص :

5  / 8 سرپدتیشوسآ ، ص 40 ، ، 1367 / 5  / 9 هرامش 133 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1199 - 1
.1367 / 

، قارع يرازگربخ  ص 3 و 4 ، ، 1367  / 4  / 16 هرامش 109 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن ، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  . 1200 - 2
.برع ياهروشک  ناناوج  شزرو  يارزو  عمج  رد  مادص  ینارنخس  ، 1367  / 4 / 15

ویدار یبرع  شخب  ص 3 و 4 ، ، 1367  / 4 هرامش 105،12 /  هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1201 - 3
.1367  / 4  / 11 دادغب ،

ص 5 و 6. نامه ، . 1202 - 4
ص 18 و 19. ، 1367  / 5  / 4 هرامش 128 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1203 - 5

 / 5 رتیور ، يرازگربخ  ص 19 ، ، 1367  / 4  / 6 هرامش 99 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1204 - 6
.1367  / 4

ص 4 و 5. نامه ، . 1205 - 7
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، قارع يرازگربخ  ات 5 ، 1367 ص 2   / 4  / 8 هرامش 101 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1206 - 8
.1367  / 4  / 7
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ار همانعطق ي 598  ناریا  هکنیا  زا  سپ  هلصافالب  ساسا ، نیمه  رب  .دننک (1)  یم  ذوفن  ناریا  لد  رد  يرتشیب  قمع  هب  قلخ  نیدـهاجم 
يرودلا و رباص  داتس  دبهپس  و  یتاعالطا ، ياه  سیورس  ریدم  یتیرکت ، كاربلا  لضاف  رکشلرس  ییارماس ، قیفو  هتفگ ي  هب  تفریذپ 
هب نیقناخ  زا  نامزاس  نیا  ياهورین  قیمع  عیرس و  يورشیپ  یگنوگچ  هرابرد  یـسررب  ثحب و  يارب  نامزاس ، سیئر  يوجر ، دوعـسم 

يروهمج تسایر  خاک  رد  یقارع ، حلـسم  ياهورین  دودحم  ینابیتشپ  اب  روشک  نیا  رد  تردـق  نتفرگ  تسد  رد  يارب  نارهت ، تمس 
ینالوط رظن  لدابت  ثحب و  نآ  یلامتحا  ياهدمایپ  تایلمع و  نیا  داعبا  هرابرد ي  مادـص  صخـش  روضح  رد  .دـنداد  هسلج  لیکـشت 

تعاس دنچ  فرظ  نم  نامزاس  هک  دیـشاب  نئمطم  : » تفگ مادـص  هب  يوجر  دوعـسم  .دوبن  لیام  تایلمع  نیا  يارجا  هب  كاربلا  .دـش 
: تفگ درک (2) و  تقفاوم  تایلمع  نیا  يارجا  اـب  ماجنارـس  مادـص  دـش »! دـهاوخ  زرم  يرتمولیک  هاـجنپ  تسیود و  رد  نارهت  دراو 

 . (3) دشاب »! ناریا )  ) یلعف میژر  يزاسدوبان  يارب  ییالط  یتصرف  نیا  دیاش  »

سب شتآ  يرارقرب 

یماظن یـسایس -  تالداعم  دیـشاپورف و  قارع  كاخ  لخاد  رد  ناریا  یعافد  تاماکحتـسا  عضاوم و  قارع  شترا  تـالمح  ربارب  رد 
الباقتم ناریا و  یماظن  ناوت  شیاـسرف  گـنج  ناـیاپ  ياـه  هاـم  رد  قارع  یماـظن  ياـه  يزوریپ  .داد (4)  رییغت  ار  گــنج  هـنحص ي 

.داد رییغت  قارع  دوس  هب  ار  دوجوم  هنزاوم ي  گنج و  دنور  واف  طوقس  .درک  یم  نایب  ار  قارع  یماظن  ناوت  شیازفا 

نییعت رب  ینبم  دوخ  ياه  هتـساوخ  نیمأت  يارب  شناـیماح  قارع و  هب  راـشف  لاـمعا  يارب  ناریا  هدـنرب ي  گرب  هدـش  فرـصت  قطاـنم 
.دوب تمارغ  تخادرپ  زواجتم و 

240 ص :

ص 5. نامه ، . 1207 - 1
ص 127 و 128. ذخأم 175 ، . 1208 - 2
ص 128 و 129. ذخأم 175 ، . 1209 - 3

سپ هب  لاس 1988 م  رد  قارع  ياه  هلمح  دـض  هچرگا  : » دـیوگ یم  ناریا  ياه  تسکـش  باـتزاب  هراـبرد ي  لـیب  زمیج  . 1210 - 4
مغر یلع  .دروخب  تسکش  گنج  رد  ناریا  هک  دوبن  روصت  لباق  نکیل  دوب ، هداد  تسد  زا  البق  هک  دش  رجنم  قطانم  زا  یخرب  نتفرگ 
هیلع ییایمیـش  ياه  حالـس  زا  هدرتسگ  هدافتـسا  یماظنریغ و  یماظن و  فادـها  هیلع  ییاوه  یکـشوم و  هقباـس  یب  میظع و  تـالمح 

یـسانشزاب  ) .تشاد تسد  رد  ار  خـلت  ینالوط و  گنج  ناـیاپ  دـیلک  هک  قارع ، هن  و  دوب ، ناریا  نیا  ( 1367  ) راهب 1988 م رد  ناریا 
(. مود ص 415 ج  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج 
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هب اریز  تشاد ؛ زاین  يریگ  میمصت  هب  هک  دوب  يدیدج  تیعضو  رادومن  قارع  شترا  یمجاهت  هیحور ي  قطانم و  نیا  نداد  تسد  زا 
هدنرب ي تسناوت  یمن  رگید  هک  یگنج  همادا ي  یکی  تشادـن ؛ ور  شیپ  رد  رتشیب  هار  ود  ناریا  نارگلیلحت ، اه و  تاملپید  هتفگ ي 

 . .تسا (1) هتخادنا  رطخ  هب  ار  نآ  تیدوجوم  نوزفازور  یسایس  لزلزت  هک  یتیعضو  رد  یمالسا  بالقنا  ظفح  رگید ، دشاب و  نآ 

هماـنعطق ي 598 هراـبرد ي  هرکاذـم  رد  نیا  زا  شیپ  هک  ناریا  دوب و  هدیـسر  ناـیاپ  هب  يزوریپ  رب  یکتم  یماـظن  نادـیم  رد  تکرح 
هرطاخم ي تسکـش و  نایم  دـیاب  هک  دـش  ور  هبور  دـیدج  ياه  تیدودـحم  اـب  یماـظن  تـالوحت  رثا  رب  تشاد ، یماـظن  رترب  عضوم 
هک عوضوم  نیا  شریذپ  طیارـش و  نیا  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  .دـیزگ  یمرب  ار  یکی  هرکاذـم  سب و  شتآ  ای  یـسایس  تیدوجوم 
هک دـش  رجنم  نیا  هب  هچبلح  ییایمیـش  نارابمب  هلمج  زا  گنج ، نادـیم  تـالوحت  : » دـیوگ یم  دـش  یم  هداد  همتاـخ  گـنج  هب  دـیاب 

، دوب هاپـس  هدنامرف ي  هک  ییاضر  ياقآ  متفر و  هاگرارق  هب  نم  .دنگنجب  دـنناوت  یمن  رگید  دروم  نیا  رد  دـنمهفب  ام  یماظن  ياهورین 
هب ار  تسیل  نیا  مادقا  دیاب  تاکرادت  ندش  فیعـض  هب  هجوت  اب  میهدـب  همادا  ار  گنج  میهاوخب  رگا  تفگ : دوب و  هدرک  هیهت  یتسیل 
هک تسا  زاین  اـهورین  يزاـسزاب  يارب  تقو  مه  لاـس  هس  دـش ) هتفگ   ) دوب لـصفم  یلیخ  تسا ، دوجوم  نونکا  تسیل  نآ  دـیهدب  اـم 

 . (2) .دز » یمجاهت  تایلمع  هب  تسد  یماظن ، تایلمع  رب  هوالع  ناوتب 

ماما رظن  قبط  هک  روشک ، یماظن  یسایس و  نالوئسم  زا  رفن  لهچ  دودح  .تفای  ترورض  دیدج  تیعضو  هب  خساپ  رد  يریگ  میمـصت 
رایسب ثحب   (3) درک ، ادیپ  همادا  بش  زا  یـساپ  ات  حبـص  تشه  زا  هک  یمهم ، هسلج ي  رد  دـندرک و  عامتجا  دـندوب ، هدـش  باختنا 

همانعطق ي 598 هک  دنداد  داهنشیپ  ماما  تمدخ  تیاهن ، رد  دنداد و  ماجنا  روشک  يداصتقا  یماظن و  تیعـضو  هرابرد ي  ار  یلـصفم 
شرازگ دندیسر و  ماما  تمدخ  نالوئسم  هسلج  نیا  زا  سپ  .دوش (4)  هتفریذپ 

241 ص :

، رتیور يرازگربخ  ص 29 ، ، 1367  / 4  / 28 هرامش 121 ، هژیو ،» ياه  شرازگ   » هیرشن یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 1211 - 1
.1367  / 4  / 27

.یمشاه ياقآ  اب  وگو  تفگ  ص 21 ، ، 1382  / 7  / 1 يرهشمه ، همانزور  . 1212 - 2
اب ماما  تقفاوم  زا  سپ  هسلج  نیا  تسا  دـقتعم  يو  .تشاد  روضح  هسلج  رد  هک  دوب  یناسک  زا  دیـشر  یلعمـالغ  رادرـس  . 1213 - 3

.دش لیکشت  عاضوا  لرتنک  عوضوم و  نیا  مالعا  شور  روشک و  نالوئسم  هیجوت  فده  اب  همانعطق و  شریذپ 
.یلم تینما  یلاع  ياروش  ریبد  یناحور  رتکد  اب  هبحاصم  زییاپ 1378 ، لوا ، هکبش  شتآ ، هداجس  ینویزیولت  همانرب  طبض  . 1214 - 4
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ار سب  شتآ  دـیاب  هک  میدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  اـم  هسلج  نآ  رد  : » دـیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  یمـشاه  ياـقآ  .دـندرک  میدـقت  ار  هسلج 
مه ماما  .میدرک  حرطم  ار  سب  شتآ  شریذپ  عوضوم  میدیسر  هک  ماما  تمدخ  .میتفر  ماما  شیپ  یعمج  هتسد  تروص  هب  میریذپب و 

(2) .دندرک » دییأت  ار  ام  داهنشیپ  اذل  دنتشاد  یگدامآ  مه  ناشیا  .دوب (1)  هدید  ار  تلود  همان ي  ییاضر و  نسحم  ياقآ  همان ي  البق 
وگو تفگ  ثحب و  دـیوگ : یم  نآ  لالدتـسا  سب و  شتآ  يرارقرب  ترورـض  رد  ماـما و  اـب  وـگو  تفگ  هراـبرد ي  یمـشاه  ياـقآ 
طقف تشاد و  میهاوخن  میهاوخن  یتفرـشیپ  دـبای  همادا  گنج  رگا  ایناث  میوش ؛ زوریپ  قارع  رب  ام  دراذـگ  یمن  اکیرما  الوا  هک  میدرک 

تادنتسم و نیا  اب  دنتفگ  ماما  .میهدب  همادا  دوخ  تایلمع  هب  هتـشذگ  لثم  میناوت  یمن  رگید  .دبای  یم  شیازفا  فرط  ود  ياه  هتـشک 
دش (4) و مالعا  للم  نامزاس  هب  همانعطق  شریذپ  يارب  ناریا  میمـصت  بش  همین  .میرادن (3)  سب  شتآ  شریذـپ  زج  يا  هراچ  راثآ ،

 . .تسا (6) هتفریذپ  طرش (5)  دیق و  نودب  ار  همانعطق ي 598  ناریا  هک  تشاذگ  هحص  عوضوم  نیا  رب  للم  نامزاس  لک  ریبد 

هب اریز  دـش ؛ ثحب  مدرم  هب  میمـصت  نیا  مالعا  شور  هرابرد ي  همانعطق ي 598 ، نتفریذـپ  اب  سب  شتآ  يرارقرب  هب  میمـصت  زا  سپ 
گنج همتاخ ي  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  هعماج  رد  ار  یتاعقوت  تاراظتنا و  گنج  لاس  تشه  رد  اهراعش  فادها و  دیسر  یم  رظن 

میمـصت هسلج ي  رد  هکنانچ  .دوش (7)  هقرفت  بجوم  تسا  نکمم  دـش  یم  ینیب  شیپ  دـش و  دـهاوخ  شنکاو  بجوم  هویـش  نیا  اب 
شیپ رد  ار  يریـسم  هچ  رهـشمرخ  حتف  زا  دعب  مینیبب  دیاب  هک  ساسا  نیا  رب  دـندرک  حرطم  یـشسرپ  نالوئـسم  زا  یخرب  نارـس  يریگ 

 . .دوش (9) ثحب  دادن  هزاجا  دمحا  دیس  اقآ  اه  شنکاو  هنوگ  نیا  دمایپ  لیلد  هب   (8) دش ؟ رجنم  تلذ  نیا  هب  هک  میتفرگ 

242 ص :

رگید ام  هک  درک  مالعا  امـسر  تشون و  همان  ماما  هب  تلود  هک  دش  عورـش  اجنیا  زا  ام  لکـشم  دـیوگ  یم  یمـشاه  ياقآ  . 1215 - 1
(. ص 97 اه ، تحلصم  اه و  تقیقح   ) .میهدب ار  گنج  هنیزه ي  میناوت  یمن 

ص 99. ذخأم 90 ، . 1216 - 2
ذخأم 215. . 1217 - 3
ذخأم 216. . 1218 - 4

ناونع هب  مادـص  مالعا  اب  اهدـعب  هتبلا  هک  درک  هراـشا  یقفاوت  هب  عاـفد  زواـجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  رد  یمـشاه  ياـقآ  . 1219 - 5
نیا رد  دـندرک  مالعا  دـنداد و  ار  زواجتم  نییعت  لوق  ام  هب  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  همانعطق  لوبق  دـیوگ : یم  ناشیا  .دـش  ارجا  زواـجتم 

(. 162 ص 163 -  یمالغ ، نسحم  همان  نایاپ  ، 1367  / 5  / 20 تاعالطا ، همانزور ي   ) .دنتسه يدج  صوصخ 
.1367  / 4  / 24 تیوک ، يرازگربخ  كرویوین ، ص 27 ، ذخأم 214 ، . 1220 - 6

ص 103. ذخأم 90 ، . 1221 - 7
دارفا زا  يرایـسب  تسا  نکمم  اهزور  نیا  رد  دنتـشون : گنج  دروم  رد  دوجوم  ياه  شـسرپ  هرابرد ي  دوخ  مایپ  رد  ماما  . 1222 - 8

ابیز رایـسب  یـشزرا  دوخ  يدوخ  هب  هلئـسم  نیا  دـنچ  ره  هک  دـننک  اهدـیابن  اهارچ و  زا  تبحـص  دوخ  فطاوع  تاساسحا و  رطاخ  هب 
(. ص 240 ج 20 ، رون ، هفیحص  ، 1367  / 4  / 29  ) .تسین نآ  هب  نتخادرپ  تقو  نونکا  اما  تسا ،

.1382  / 7  / 28 دیشر ، یلعمالغ  رادرس  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگو  تفگ  . 1223 - 9
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هدـنامرف ناونع  هب  ار  عوضوم  نیا  مدرک  داهنـشیپ  ماما  هب  نم  : » دـیوگ یم  سب  شتآ  يرارقرب  مالعا  شور  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ 
یم ار  گنج  تسایـس  طقف  دـیتشادن  یتیلوئـسم  گنج  رد  امـش  هک  میتفگ  ام  .میوگ  یم  نم  هک  دـندومرف  ماما  .مینک  حرطم  گنج 

، یمایپ رودص  اب  تشاد  دوجو  هک  یتاظحالم  هب  رظن  دنتفریذپن و  ار  عوضوم  نیا  ماما   (1) .میدرک » یم  تیریدم  ام  ار  گنج  دیتفگ 
نامه هب  دقتعم  لبق  زور  دنچ  ات  نم   » هک دندرک  دـیکأت  عوضوم  نیا  رب  دوخ  مایپ  رد  ماما  .دـندرک  مالعا  ار  همانعطق ي 598  شریذپ 

هطـساو هب  یلو  مدید  یم  نآ  يارجا  رد  ار  بالقنا  روشک و  ماظن و  تحلـصم  مدوب و  گنج  رد  هدـش  مالعا  عضاوم  عافد و  هویش ي 
رظن هب  هجوت  اـب  دـش و  دـهاوخ  نشور  هدـنیآ  رد  دـنوادخ  دـیما  هب  منک و  یم  يراددوخ  ـالعف  نآ  رکذ  زا  هک  یلماوع  ثداوح و  ي 

همانعطق و لوبق  اب  مراد ، دامتعا  نانآ  تقادص  يزوسلد و  دهعت و  هب  نم  هک  روشک  يالاب  حطس  یماظن  یسایس و  ناسانشراک  یمامت 
هب گنج  رد  میتشاد  رایتخا  رد  ار  بابـسا  لـلع و  همه ي  رگا  هتبلا  : » دـندرک هراـشا  نینچمه  ماـما   (2) .مدومن » تقفاوـم  سب  شتآ 
رت هدنـشک  رهز  زا  نم  يارب  هلئـسم  نیا  لوبق  هک  میوگ  یم  زاب  نم   » (3) و .میدیـسر » یم  میتسیرگن و  یم  يرتالاب  رتدنلب و  فادها 

 . (4) .مدیشون » ار  هعرج  نیا  وا  ياضر  يارب  میادخ و  ياضر  هب  یضار  یلو  تسا 

رد ماجنارس  همانعطق ي 598  شریذپ  رد  ناریا  مالعا  زا  سپ  یماظن  یـسایس -  تالوحت  بقاعتم  قارع  ناریا و  گنج  بیترت ، نیدـب 
.دش رارقرب  سب  شتآ  دیسر و  نایاپ  هب  دادرم 1367  خیرات 29 

مراهچ لصف  يریگ  هجیتن 

رد قارع  یماکان  واف و  حـتف  زا  سپ  ناریا  تایلمع  موادـت  سراف و  جـیلخ  هقطنم  رد  يریگرد  دـیدشت  اـب  گـنج ، هنماد ي  شرتسگ 
كرحتم عافد  مان  هب  هچنآ 

243 ص :

ص 100 و 101. ذخأم 90 ، . 1224 - 1
.1367  / 4  / 29 ص 238 ، دلج 20 ، رون ، هفیحص  . 1225 - 2

ص 94. نامه ، . 1226 - 3
ص 241. نامه ، . 1227 - 4
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.درک تیوقت  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  یللملا  نیب  هدارا  اجیردت  داد ، ماجنا  قطانم  ریاس  واف و  يریگ  سپزاب  يارب 

همانعطق 598 و بیوصت  اب  یللملا  نیب  یـسایس -  هصرع ي  رد  هک  دوب  ناریا  رب  راـشف  شیازفا  تسخن  هجرد  رد  یلوحت  نینچ  دـمایپ 
.دش راکشآ  تیوک  ياه  شکتفن  تروکسا  سراف و  جیلخ  رد  اکیرما  یماظن  ياهورین  هدرتسگ  روضح  اب  یماظن  هصرع ي  رد 

نیا توافت  دیدج و  تارییغت  زا  ناریا  همانعطق 598 ، ربارب  رد  هک  انعم  نیدب  دوب ؛ هناگ  ود  دـیدج  تالوحت  ربارب  رد  ناریا  يژتارتسا 
هباج لک و  ریبد  اب  يراکمه  قیرط  زا  همانعطق  يارجا  يارب  درکن و  در  الماک  ار  نآ  اذل  درک و  لابقتـسا  اه ، همانعطق  ریاس  اب  همانعطق 

.درک شالت  همانعطق  ياهدنب  رد  ییاج 

رد اه  شکتفن  تروکـسا  ياهدـمایپ  اکیرما و  تاین  فادـها و  زا  ینارگن  لیلد  هب  سراـف ، جـیلخ  رد  اـکیرما  روضح  ربارب  رد  ناریا 
يارب ار  ناریا  ناوت  زا  یـشخب  زکرمت  اکیرما و  ناریا و  دودـحم  يریگرد  رما  نیمه  دـیزگرب و  ار  هلباقم  يژتارتسا  قارع ، زا  تیامح 

.دش بجوم  اکیرما  اب  هلباقم 

شیاـشگ يارب  برغ  لامـش  هقطنم ي  رد  ار  گـنج  شرتـسگ  بوـنج ، هقطنم ي  رد  تسب  نب  لـیلد  هب  گـنج ، همادا ي  يارب  ناریا 
نیا هب  برغ ، لامـش  هقطنم ي  رد  ناریا  فادـها  ققحت  .داد  رارق  هجوت  دروم  یقارع  درک  ناضراعم  اـب  يراـکمه  دـیدج و  ههبج ي 

.دنک لابند  يریگلفاغ  اب  بسانم و  تصرف  رد  بونج  هقطنم ي  رد  ار  گنج  اددجم  ات  داد  یم  تصرف  روشک 

جیلخ رد  اکیرما  روضح  همانعطق ي 598 و  رودـص  بونج ، هقطنم ي  رد  ناریا  یتایلمع  تسب  نب  لیلد  هب  ار  گنج  دـنور  اه  یقارع 
يارب ناریا  یماظن  یـسایس -  ناوت  زکرمت  تصرف  .دندرک  یم  یبایزرا  دوخ  دوس  هب  اکیرما ، ناریا و  نایم  يریگرد  دـیدشت  سراف و 

زا قارع  يژتارتسا  رییغت  يارب  ار  تیعقوم  بونج ، هقطنم ي  رد  تاـیلمع  يارجا  زا  یناوتاـن  سراـف و  جـیلخ  رد  اـکیرما  اـب  يریگرد 
.تخاس مهارف  دنفآ  هب  دنفادپ 

يژتارتسا اه  سور  يراشتـسم  کمک  اب  گنج  تسب  نب  نتـسکش  يارب  اذل  دوب و  هدش  ور  هب  ور  تازیهجت  تشابنا  اب  اجیردت  قارع 
زا سپ  .داد  رییغتار  دوخ 

244 ص :
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هقطنم ي هب  تبـسن  اه  یقارع  ات  دـش ، مهارف  قارع  دـیدج  يژتارتسا  ققحت  يارب  مزال  نامز  تصرف و  ناریا  هنـالاس  تاـیلمع  يارجا 
رظن زا  نارهت  هژیو  هب  اهرهـش و  هب  قارع  یکـشوم  تـالمح  زاـغآ  .دـنیامن  لـصاح  ناـنیمطا  ناریا  ناوت  هیلخت ي  ناریا و  رظن  دروـم 

.درک داجیا  ناریا  رد  يا  هدرتسگ  ینارگن  یناور 

ار واف  هب  هلمح ي  ناریا ، هنالاس ي  تایلمع  يارجا  زا  نانیمطا  اب  اـه  یقارع  هچبلح ، هقطنم ي  رد  رجفلاو 10  تایلمع  يارجا  زا  سپ 
زاغآ ناریا ، یتفن  ياهوکـس  هب  اکیرما  هلمح ي  اب  نامزمه  اکیرما و  تاعالطا  کمک  اب  دوب -  هدـش  یحارط  لبق  اه  تدـم  زا  هک  - 
أشنم رما  نیمه  داد و  رییغت  روشک  نیا  عفن  هب  دوب ، نآ  لابند  هب  اه  تدم  قارع  هک  ار ، یناور  یحور -  هنزاوم ي  واف  طوقس  .دندرک 

.دوب نآ  يریگ  سپزاب  قطانم و  ریاس  هب  قارع  تالمح  همادا ي 

زج ناریا  هک  دروآ  دوـجو  هب  ار  یتـیعقوم  ناریا ، كاـخ  ددـجم  دـیدهت  دوـخ و  قطاـنم  يریگ  سپزاـب  زا  سپ  قارع  بیترت ، نیدـب 
قارع دیدهت  سابریا و  يربرفاسم  يامیپاوه  هب  اکیرما  وان  هلمح ي  هکنیا  نمض  .تشادن  يرگید  هنیزگ ي  همانعطق ي 598  شریذپ 

.تشاد یساسا  شقن  میمصت  نیا  ذاختا  رد  تاظحالم  ریاس  نارهت و  ناریا و  ياهرهش  هب  هلمح  يارب  ییایمیش  حالس  زا  هدافتسا  هب 

یلخاد یللملا و  نیب  عاضوا  بونج ، برغ و  هقطنم ي  زا  قارع  شترا  نیقفانم و  تالمح  الباقتم  ناریا و  بناج  زا  همانعطق  شریذـپ 
ریخا و تالوحت  دـنیآرب  .دوب  اه  ههبج  هب  ورین  جیـسب  قارع و  هب  یللملا  نیب  راشف  أشنم  رما ، نیمه  داد و  رییغت  قارع  نایز  هب  ار  ناریا 

مـالعا سب  شتآ  يرارقرب  هجیتن  رد  همانعطق ي 598 و  شریذپ  اب  ار  دوخ  تقفاوم  زین  قارع  ات  دـش  ببـس  قارع  نیقفانم و  تسکش 
.دنک
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يریگ هجیتن 

دوجو اب  .تسا  هدـش  هئارا  یتوافتم  ياه  يریگ  عضوم  اه و  لیلحت  اه ، خـساپ  اه ، شـسرپ  نونکات   » گنج نایاپ  هوحن ي  هراـبرد ي 
یم یـسررب  دـقن و  ار  نآ  شور  هکلب  دوش ؛ یمن  شـسرپ  گنج  هب  نداد  همتاخ  لصا  زا  تـالداجم ، ثحاـبم و  نیا  نوناـک  رد  نیا 

ام فعض  هکلب  دشن ، عقاو  مهم  نیا  اهنت  هن  یلو  دسرب ، نایاپ  هب  مادص  طوقس  ناریا و  یماظن  يزوریپ  اب  گنج  دش  یم  روصت  .دننک 
ار گنج  سب  شتآ  شریذـپ  اب  ناریا  داد و  رییغت  ار  گنج  تشونرـس  گنج ، ینایاپ  ياـه  هاـم  رد  هدـش  فرـصت  قطاـنم  ظـفح  رد 

.داد همتاخ 

راذگاو هدنیآ  هب  ار  يریگ  میمـصت  نیا  تلع  حیـضوت  یلامتحا ، ياه  شنکاو  همانعطق و  شریذـپ  ياهدـمایپ  راهم  يارب  ینیمخ  ماما 
شقن .تسا  هدـش  بجوم  ار  لـیلحت  هیرظن و  دـنچ  حرط  گـنج » ناـیاپ  یگنوگچ  ییارچ و   » نییبـت يارب  شـالت  نوـنک  اـت  .دـندرک 

یتاحیلست میرحت  لباقم ، رد  یتاحیلست و  یلام و  یتاعالطا ، ياه  کمک  هیلک ي  يراذگاو  قارع و  زا  تیامح  رد  یجراخ  نانمشد 
بوچراچ رد  يا  هدرتسگ  اتبـسن  تاعالطا  درک و  نییبت  ار  يا  هیرظن  روشک  نیا  هب  یللملا  نیب  ياهراشف  اـب  هارمه  ناریا  يداـصتقا  و 

شقن هیرظن  نیا  قیمعت  رد  تاعالطا ، یخرب  راشتنا  تیوک و  لاغشا  زا  سپ  اکیرما  اب  مادص  نایم  شنت  .تسا  هتفای  راشتنا  لیلحت  نیا 
.تسا هتشاد  ییازسب 

یم نایب  مه  هتـشذگ  رد  يداصتقا  لماع  .دـنک  یم  دـیکأت  يداصتقا  یماظن و  لـماوع  رب  تسا ، هدـش  حرطم  اریخا  هک  يرگید  هیرظن 
، یماظن لماوع  هرابرد ي  اریخا  .تسا  يدـیدج  عوضوم  گنج  زا  ینابیتشپ  نیا  یناوتان  هراـبرد ي  ماـما  هب  تلود  هماـن ي  یلو  دـش 

تساوخرد يارب  هاپس  تقو  هدنامرف ي  همان ي  هب  هراشا  رب  هوالع 
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.دوبن یفاک  یسایس  ياه  شالت  زا  ینابیتشپ  يارب  یماظن  ياه  يزوریپ  هک  دوش  یم  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  تاناکما 

یم داقتنا  یماظن ، ياه  شالت  زا  روشک  یناـبیتشپ  نازیم  گـنج و  یـسایس  يژتارتسا  هب  قوف ، هیرظن ي  هب  خـساپ  رد  رگید ، فرط  زا 
.دنناد یم  نآ  نایاپ  هوحن ي  گنج و  ندش  ینالوط  رد  رثؤم  لماوع  زا  ار  نآ  دوش و 

رارق دقن  هجوت و  دروم  ار  گنج  رد  يریگ » میمصت  تیریدم و  ، » رهشمرخ حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  للع  زا  داقتنا  رد  نویـسیزوپا 
؛ دوب هابتشا  ریخأت  نیا  تفریذپ و  یم  بیوصت  زا  سپ  ار  همانعطق ي 598  دیاب  ناریا  هک  دنک  یم  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  تسا و  هداد 

.تفریذپ ار  همانعطق  بولطمان ، تیعقوم  رد  ناریا  یماظن ، عاضوا  رییغت  اب  اریز 

هچنآ لیلد ، نیمه  هب  .دراد  یـسایس  يرهوج  دوش  یم  گـنج  لـلع  هراـبرد ي  هک  ییاـه  یـسررب  اهدـقن و  تـالداجم و  ثحاـبم و 
ياه یتساک  هدنیآ  یماظن  لح  هار  هئارا  هتشذگ و  نییبت  يارب  يزادرپ  هیرظن  لیلحت و  تاعالطا ، ظاحل  هب  تسا  هدش  حرطم  نونکات 

ینییبت هب  یبایتسد  دراد  هبلغ  اه  خساپ  یـسررب و  دقن و  رب  یـسایس  هزیگنا ي  هک  ینامز  ات  دـسر  یم  رظن  هب  .دراد  یقیمع  هدرتسگ و 
.دوب دهاوخ  سرتسد  زا  رود  گنج  تالوحت  زا  دماراک  عماج و 

ای يزوریپ   » هـیرظن ي راـهچ  رب  اریخا  یلو  دراد  دوـجو  کـیروئت  ییـألخ  لـلملا  نـیب  طـباور  ثحاـبم  رد  گـنج ، ناـیاپ  هراـبرد ي 
گنج نتفاـی  ناـیاپ  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  .دوش  یم  دـیکأت  مود » مظن  میاداراـپ ، رییغت   » و ناـیز » دوس و  «، » يربـهر رییغت  «، » تسکش

دـهاوش و ساسا  رب  .درک  نییبت  ناوت  یمن  زاس  تشونرـس  یعطق و  تروص  هب  اه  هیرظن  نیا  زا  کی  چـیه  ساـسا  رب  ار  قارع  ناریا و 
.درک نییبت  ار  گنج  تالوحت  ناوت  یم  یبسن  روط  هب  اه  هیرظن  یخرب  بوچراچ  رد  ینئارق 

گنج نایاپ  ات  رهشمرخ  حتف  لصافدح  رد  قارع  ناریا و  يژتارتسا  رب  دیکأت  اب  گنج  تالوحت  یـسررب  باتک  نیا  رد  قیقحت  شور 
هام رد  قارع  يزوریپ  یلو  تسا  هتشاد  ریثأت  شقن و  گنج  تشونرـس  ییاهن  نییعت  رد  یفلتخم  لماوع  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  .تسا 

رد ییاهن  یعطق و  ریثأت  گنج  ینایاپ  ياه 
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يژتارتسا رب  دیکأت  اب  .درک  یـسررب  قارع  ناریا و  يژتارتسا  بوچراچ  رد  ناوت  یم  ار  عوضوم  نیا  تشاذگ و  ناریا  يریگ  میمـصت 
.تسا هدش  هراشا  مه  اهریغتم  ریاس  هب  هجوت و  گنج  تالوحت  شور  قطنم و  هب  يا  هزادنا  ات  قارع  ناریا و 

دیامن راوشد  شنایماح  قارع و  يارب  ار  گنج  همادا ي  هک  دوب  تیمها  اب  هقطنم  کی  فرصت  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  ناریا  يژتارتسا 
.دسرب نایاپ  هب  گنج  ناریا  ياه  هتساوخ  نیمأت  اب  هجیتن  رد  و 

گنج اـه و  شکتفن  كراـخ و  هب  هلمح  اـب  هک  دوب  ناریا  يداـصتقا  هینب ي  فیعـضت  نیمز و  يور  رب  قلطم  عاـفد  قارع ، يژتارتـسا 
نیا ياوق  لـیلحت  ناریا و  یماـظن  یماـکان  درک  یم  روصت  قارع  .درک  یم  لاـبند  ار  نآ  ناریا  ههبج ي  تشپ  فیعـضت  يارب  اـهرهش 

.دماجنا یم  گنج  نتفای  همتاخ  هب  ماجنارس  ناریا  هب  راشف  یجراخ و  ياه  تردق  هلخادم ي  اب  هارمه  روشک 

عضاوم زا  عافد  ناریا و  یماظن  ياوق  يورـشیپ  زا  يریگولج  قارع  يژتارتسا  ساسح و  ییا  هقطنم  رد  يزوریپ  ناریا  يژتارتسا  روحم 
مهارف رتشیب و  تیامح  بسک  قارع  يژتارتسا  اه و  نآ  اب  لماعت  قارع و  نایماح  نتخاس  دـعاقتم  ناریا  یـسایس  يژتارتسا  .دوب  دوخ 

.دوب ناریا  هب  راشف  شیازفا  اه و  تردق  هلخادم ي  يزاس 

یماظن هلخادم  هنیمز ي  قارع  دش و  رجنم  مادـص  فذـح  يارب  ینمـض  قفاوت  هب  رتشیب ، لماعت  اب  ناریا  يژتارتسا  رد  یجراخ  رـصنع 
.درک مهارف  ار  ناریا  هب  یللملا  نیب  یسایس و  راشف  اکیرما و  ناریا و  يریگرد  سراف و  جیلخ  رد  گرزب  ياه  تردق 

ربارب رد  عاـفد  واـف ، تاـیلمع  رد  ناریا  يزوریپ  .تـشاد  زاـس  تشونرـس  يریثأـت  گـنج  یناـهن  دـنور  يریگ  لکـش  رد  لاس 1365 
هلزنم هب  يالبرک 5  يالبرک 4 و  تایلمع  يارجا  یحارط و  هژیو  هب  البرک ، تایلمع  هلـسلس  يارجا  قارع و  كرحتم  عاـفد  يژتارتسا 
تـسد اب  یتح  قارع  تسا و  ریذـپ  بیـسآ  قارع  یعافد  طوطخ  داد  ناشن  اه  يزوریپ  نیا  .دوب  ناریا  یماظن  يزوریپ  لـماکت  جوا و 

.تسین رداق  یماظن  هنزاوم  رییغت  هب  كرحتم  عافد  هب  ندز 

248 ص :

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 978 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب رارق  رگا  عقاو ، رد  .دش  ور  هبور  تسب  نب  اب  دوخ  جوا  هطقن ي  رد  ناریا  يژتارتسا  لاس 1365  رد  یماظن  ياه  يزوریپ  دوجو  اب 
رما نیا  اهنت  هن  هکنآ  لاح  .دیـسر  یم  هجیتن  هب  ناریا  يژتارتسا  اه ، يزوریپ  نیا  اب  دیاب  دـهد  نایاپ  گنج  هب  یماظن  يزوریپ  اب  ناریا 

.درک رییغت  هعقاو  نیا  ریثأت  تحت  گنج  یماظن  یسایس -  تالداعم  نابآ 1365  رد  نیلراف  کم  يارجام  ياشفا  اب  هکلب  دشن  عقاو 

كرحتم عافد  يژتارتسا  تسکـش  هرـصب و  قرـش  واف و  نداد  تسد  زا  اریز  دیـسر ؛ تسب  نب  هب  لاـس 1365  رد  مه  قارع  يژتارتسا 
.درادن نیمز  رد  يزوریپ  بسک  يارب  یبسانم  يژتارتسا  قارع  دوش و  یم  نییعت  نیمز  يور  گنج  تشونرس  داد  ناشن 

زین ناریا  رب  یللملا  نیب  یماظن  یـسایس -  راشف  .دش  راکـشآ  لاس 1366  رد  قارع  ناریا و  يژتارتسا  رد  تسب  نب  ياهدـمایپ  راـثآ و 
یکیتکات تسب  نب  سراف و  جـیلخ  رد  اکیرما  ناریا و  يریگرد  .دـش  گـنج  تـالداعم  دراو  هک  دوب  هدـننک  نییعت  دـیدج و  يریغتم 

اب یماـظن و  ناوـت  شیازفا  اـب  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  قارع  .داد  رارق  يراوـشد  تیعـضو  رد  ار  ناریا  بوـنج ، هقطنم ي  رد  ناریا 
نارهت هب  یکشوم  هلمح ي  اب  ار  يدیدج  دنور  قارع  .داد  رییغت  یمجاهت  هب  یعفادت  زا  ار  دوخ  يژتارتسا  اه  سور  يراشتسم  کمک 
دارکا کـمک  اـب  قارع  كاـخ  قمع  رد  يورـشیپ  هک  برغ ، لامـش  رد  ناریا  دـیدج  يژتارتسا  اـب  هچبلح ، ناراـبمب  اـب  درک و  زاـغآ 

.داد رییغت  دوخ  دوس  هب  ار  یناور  یسایس و  یماظن -  لداعت  واف  يریگ  سپزاب  اب  سپس  درک و  هلباقم  دوب ، ضراعم 

یجراخ و ياهراشف  تادـیدهت و  یخرب  زین  دوب و  یماظن  كوش  مکح  رد  هک  قارع  هلیـسو  هب  هدـش  فرـصت  قطانم  يریگ  سپزاـب 
.دریذپب ار  گنج  همتاخ ي  سب و  شتآ  ناریا  دش  بجوم  هدش  هتخانش  زواجتم  قارع  هکنیا  رب  ینبم  ناریا  هب  دعاسم  لوق  نینچمه 
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دلج 5

هراشا
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راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

، گنج رد  يریس  گنج ، رامـشزور  هلمج  زا  نوگانوگ  ياه  هعومجم  رد  يددعتم  راثآ  نونکات  گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 
هعومجم ره  رد  هعماج ، فلتخم  راشقا  هقالع  زاـین و  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  هدرک  رـشتنم  ...و  گـنج  لـیلحت  هیزجت و  گـنج ، سلطا 

نونکات هک  هچنآ  هتبلا  .تسا  هدش  نایب  دنتسم  روط  هب  فلتخم ، ياه  بلاق  رد  قارع  ناریا و  گنج  زا  یثحابم  بلاطم و  اه و  هشوگ 
ای هدـشن  نودـم  زونه  هک  تسا  يرایـسب  عیاقو  بلاطم و  .داد  خر  گنج  نارود  رد  هک  تسا  یقیاـقح  زا  یـشخب  اـهنت  هدـش  رـشتنم 

لاس ینالوط 8  نارود  یط  هچنآ  یفاکشوم  یسررب و  دقن و  لیلحت ، هیزجت و  نیودت ، ترورض  .تسا  هدشن  رـسیم  نآ  راشتنا  ناکما 
هدع دنچ  ره  تسا ؛ راکشآ  یتیعقاو  دوب ، هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناهج  هقطنم و  ياهروشک  یمالسا ، يروهمج  روشک  مامت  گنج 

جـیاتن و راثآ ، هب  یهجوت  یب  هکنیا  زا  لفاغ  دیـسر ؛ نایاپ  هب  دوب ، یگنج  هک  دـنرظن  نیا  رب  دـننک و  یم  یفن  ار  یترورـض  نینچ  يا 
، تسا يرادرب  هرهب  لباق  یتاغیلبت  یناور و  فلتخم  ياه  گنج  گنج و  زا  سپ  ددـعتم  ياه  نارحب  رد  هک  گـنج  نیا  ياـه  سرد 
گنج 8 زا  سپ  ینارحب  ياه  تیعقوم  رد  هک  یبسانم  ياه  میمـصت  اهدـیدهت و  زا  يرایـسب  راهم  .دراد  یپ  رد  يرایـسب  ياـه  ناـیز 

.تسا گنج  نیا  زا  يزومآ  سرد  لصاح  دیدرگ ، ذاختا  هلاس 
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، دش رشتنم  ات 1384  ياه 1380  لاس  یط  نآ  مراهچ  ات  لوا  ياهدلج  هک  قارع  ناریا و  گنج  یـسررب  دـقن و  هعومجم  لاح ، ره  هب 
للع «، » گنج عوقو  يریذـپان  بانتجا  ای  يریذـپ  بانتجا  : » زا دـنترابع  هک  گنج  یـساسا  شـسرپ  هس  یفاکـشوم  یـسررب و  نمض 

.تسا هداد  خساپ  شسرپ  هس  نیا  هب  گنج ،» نتفای  نایاپ  یگنوگچ   » و رهشمرخ » يدازآ  زا  سپ  گنج  موادت 

یگنوگچ دوخ ، تاقیقحت  زا  يریگ  هرهب  اب  ات  دـمآرب  ددـصرد  روکذـم  دـلج  راـهچ  شراـگن  ناـیاپ  زا  سپ  هعومجم  نیا  هدنـسیون 
ياه هنیزگ  نایم  زا  هنیزگ  نیرتهب  باختنا  يارب  گـنج  نارود  ساـسح  عطاـقم  رد  گـنج  ناهدـنامرف  یمالـسا و  يروهمج  شـالت 

یگنوگچ نینچمه  دـیامن و  نودـم  دـش  لصاح  اه  هنیزگ  نیا  باختنا  زا  هک  ار  یجیاتن  اه و  سرد  دـنک و  نایب  ار  ور  شیپ  ددـعتم 
نیا ياـه  باـتک  ریاـس  نوچمه  رـضاح  باـتک  تسا  دـیما  .دـیامن  نییبت  ار  گـنج  زا  سپ  نارود  رد  مهم  جـیاتن  نیا  زا  يریگ  هرهب 

.دریگ رارق  نادنم  هقالع  ناققحم و  هدافتسا ي  هجوت و  دروم  هعومجم 

انغ يارب  ار  دوخ  یلیمکت  ياهرظن  دوش  یم  تساوخرد  دـننک  یم  هعلاطم  ار  باتک  نیا  هک  مرتحم  نارگـشهوژپ  همه ي  زا  اجنیا  رد 
ناکما دوخ  شالت  اب  هک  یناسک  همه ي  زا  نینچمه  .دـنیامن  لاسرا  گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هب  ثحاـبم  نیا  هب  ندیـشخب 

.دوش یم  ینادردق  رکشت و  دندرک ، مهارف  ار  باتک  نیا  راشتنا 

گنج 1386. تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 
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همدقم

هراشا

گنج نامز  زا  گنج ، ياهدادـخر  عوقو  یگنوگچ  لـلع و  حیـضوت  يارب  قارع  ناریا و  گـنج  یماـظن  یـسایس -  تـالوحت  نییبت 
رد ار  دیدج  ياهدرکیور  يریگ  لکش  ياه  هنیمز  لماوع ، ثداوح و  زا  یخرب  ، دنور نیا  رد  .تفای  همادا  زین  نآ  زا  سپ  دش و  زاغآ 

 . درک (1) مهارف  گنج  لئاسم  عوضوم و  اب  ههجاوم 

شقن گنج  هب  يداقتنا  درکیور  يریگ  لکـش  قیمعت و  رد  دادرخ 1376  مود  هثداح  زا  سپ  یـسایس  تاشقانم  دیدشت  نایم  نیا  رد 
ياه شرگن  تابلاطم و  حرط  ناریا و  هعماـج ي  رد  دـیدج  لـسن  روضح  اـب  هارمه  یـسایس -  تاـظحالم  نیا  .تشاد  يرثؤم  رایـسب 
هلمج زا  يداقتعا  یسایس و  یعامتجا ، نیداینب  یساسا و  لئاسم  دروم  رد  ار  یتوافتم  شرگن  یگنهرف -  یعامتجا و  یـسایس ، دیدج 

.درک داجیا  قارع  ناریا و  گنج  ياهدرواتسد  جیاتن و 

دش ثعاب  تسا -  هدش  ریخا  تالوحت  أشنم  گنج  یعامتجا  یـسایس  ياهدمایپ  هکنیا  ضرف  اب  اهدرکیور -  تالوحت و  نیا  هدهاشم 
گنج یسررب  دقن و  هعومجم ي  هنیمز ، نیا  رد  یتاقیقحت  زا  سپ  .دوش  حرطم  دیدج  ياه  شـسرپ  رظنم  زا  قارع  ناریا و  گنج  ات 
 . دش (2) رشتنم  ات 1384  ياه 1380  لاس  رد  دمآرد و  شراگن  هب  ات 1382  ياه 1378  لاس  یط  هک  دش  یحارط  قارع  ناریا و 
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هکنآ تسخن  .دش  نیودـت  یحارط و  هظحالم  ود  ساسارب  دـمآ  دـهاوخ  همادا  رد  نآ  راتخاس  حیـضوت  هک  هعومجم  نیا  مجنپ  دـلج 
لکش ار  تالداجم  هک  هنیزگ -  ود  بوچراچ  رد  ار  ثحب  تیلک  هدش ، هئارا  تاحیضوت  گنج و  هناگ ي  هس  ياه  شـسرپ  یـسررب 
ریذپ بانتجا  یخرب  ریذـپان و  بانتجا  ار  نآ  یخرب  تسا ؛ هتفرگ  لکـش  هاگدـید  ود  گنج  عوقو  هرابرد  اضرف  .داد  یم  رارق  هداد - 
گنج دیاب  دندقتعم  یخرب  دنناد و  یم  يرورض  ار  گنج  موادت  یخرب  زین  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا  هرابرد  ای  دنناد و  یم 

.تشاد دوجو  ناکما  نیا  میدرک و  یم  مامت  ار 

هدش ثحب  نآ  ياهدمایپ  يریگ و  میمـصت  تلع  سپـس  یـسررب و  گنج  هناگ  هس  عطاقم  رد  فلتخم  ياه  هنیزگ  رـضاح  باتک  رد 
میسرت .تسا  هدش  ذاختا  يا  هنیزگ  هچ  ربارب  رد  یطیارش و  هچ  رد  یمیمـصت  ره  هک  دوش  یم  صخـشم  عقاو  رد  قیرط  نیا  زا  .تسا 

.درک دهاوخ  مهارف  ناگدنناوخ  يارب  يرتهب  كاردا  ییاضف ، نینچ 

رد هک  تسا  گنج  زا  سپ  ياه  نارحب  تیریدـم  رب  نآ  ریثأت  گـنج و  تاـیبرجت  یـسررب  باـتک ، نیا  نیودـت  رد  مود  هظحـالم ي 
رارق هجوت  دروم  مه  يرگید  هیواز ي  زا  هناداقن ، ياه  شـسرپ  زا  غراف  گنج  هب  شرگن  هوحن  لصف  نیا  رد  .تسا  هدمآ  رخآ  لصف 

.تسا هتفرگ 

نآ ترورض  تفرگ ، ماجنا  هعومجم  نیا  يارب  هک  یتاقیقحت  نایرج  رد  یلو  دوبن  هجوت  دروم  هیلوا  یحارط  رد  هچرگ  رضاح  باتک 
.دش یمتح  گنج  هرابرد  حرطم  ياه  شسرپ  اب  ههجاوم  رد  يریگ  هجیتن  یعون  ناونع  هب 

قیقحت شور 

حطـس تیهام و  .تسا  هدـش  ماجنا  هک  یتاقیقحت  اه و  یـسررب  جـیاتن  ندـش  راکـشآ  هعماج و  رد  یـسایس  تاـباهتلا  نتـسشن  ورف  اـب 
جیاتن هب  هجوت  نودب  هزوح  نیا  رد  لیلحت  هئارا  شـسرپ و  هنوگ  ره  تسا و  هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  گنج  دروم  رد  يداقتنا  نامتفگ 

هجیتن هراب ، نیا  رد  هدش  رشتنم  راثآ  تاقیقحت و  نیا 
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اب گـنج  یـسررب  دـقن و  اـیآ  هک  تسا  نیا  شـسرپ  لاـح  نیع  رد  .تفرگ  دـهاوخن  رارق  ناـبطاخم  هجوـت  دروـم  تشاد و  دـهاوخن 
هچرگ دش ؟ دـهاوخ  حرط  اددـجم  تفرگ  تروص  مشـش  سلجم  تاباختنا  ماگنه  هب  لاس 1378  رد  هچنآ  دننامه  یـسایس  درکیور 

یعامتجا یسایس -  تالوحت  تیهام  هب  هجوت  اب  تسا ، مهبم  يا  هزادنا  ات  اهنآ  ماجنارـس  یعامتجا و  یـسایس -  تالوحت  زادنا  مشچ 
یخرب هتبلا  درک ؛ ینیب  شیپ  ار  گنج  لئاسم  دقن  رد  يرادیاپ  موادت و  یعون  دـیاب  دـسر  یم  رظن  هب  هلاس  تشه  گنج  ياهدـمایپ  و 

هراپ ناریا و  هب  یجراخ  مجاهت  عوقو  لامتحا  تادـیدهت و  دـیدشت  روشک ، یـسایس  راتخاس  رد  تالوحت  دـننام  لماوع  ثداوح و  زا 
.دشاب راذگریثأت  گنج  هب  دیدج  ياهدرکیور  شیادیپ  رد  دناوت  یم  لئاسم  زا  رگید  يا 

شقن ریثأت و  نینچمه  تسا و  تسایس  اب  گنج  یگتسویپ  گنج و  تیهام  زا  رثأتم  يا  هزادنا  ات  هک  یـسایس  تاظحالم  نیا  زا  غراف 
دسر یم  رظن  هب  لسن ، کی  تیبرت  یگنهرف و  دیدج  تابـسانم  يریگ  لکـش  یعامتجا و  تالوحت  رب  گنج  ریثأت  گنج و  رد  مدرم 

« کـیژتارتسا یماـظن -  يدرکیور   » بوچراـچ رد  تاـظحالم و  نـیا  زا  رتارف  ار  نآ  لـئاسم  قارع و  ناریا و  گـنج  عوـضوم  دــیاب 
 . درک (1) یسررب 

نارحب تیریدـم  رد  نآ  يدربهار  تاریثأت  قارع و  ناریا و  گنج  يدربهار  ياه  هنیزگ  یـسررب  رـضاح  باتک  یتاعلاطم  بوچراـچ 
تروص گنج ،» زا  سپ  گـنج ، هب  دوجوم  ياـهدرکیور   » هراـبرد ي هک  یتاـعلاطم  زا  سپ  عوضوم  نیا  .تسا  گـنج  زا  سپ  اـه ،

.دش باختنا  یلم ، تینما  عفانم و  نیمأت  يارب  تسایس و  اب  گنج و  یگتسویپ  رب  تسا  رظان  هک  گنج  رهوج  هب  رظن  تفرگ و 

یمالـسا يروهمج  هیلع  یماظن  مادـقا  لامتحا  دـیدهت و  ياـضف  ناـنچمه  گـنج  زا  سپ  هک  تسا  تلع  نیا  هب  عوضوم  نیا  تیمها 
دراد دوجو  ناریا 
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، هدـنیآ ههد ي  کی  ات  ناریا ، یتینما  طیحم  رد  لیئارـسا  اکیرما و  روضح  هقطنم و  یللملا و  نیب  ياـضف  رییغت  اـب  دـسر  یم  رظن  هب  و 
ساسا نیمه  رب  .تشاد  دـهاوخ  رارق  کیژتارتسا  يدربهار و  تارکفت  تاهجوت و  نوناک  رد  تادـیدهت  اب  ییورایور  يارب  یگدامآ 

لاس تشه  هبرجت  هب  هجوت  نودـب  نارحب ، تیریدـم  تادـیدهت و  اب  هلباقم  يارب  یعافد  ياـهوگلا  کـیژتارتسا و  ياـهدربهار  نییعت 
لیدـبت یـشزومآ  نوتم  یتینما و  یعافد -  ياهدربهار  هب  هک  اهروشک  یماظن  نیرتکد  اساسا  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  ریذـپ  ناکما  گنج 

.تسا اه  گنج  اهروشک و  ریاس  روشک و  نآ  یماظن  تایبرجت  هیاپ ي  رب  دوش ، یم 

تیریدـم تادـیدهت و  یبایزرا  رد  ناریا  اب  قارع  گنج  ياهدرواتـسد  گنج ، زا  سپ  هک  دراد  دوجو  يداـیز  نئارق  دـهاوش و  هتبلا 
ياـهراتخاس رد  هدـش  هنیداـهن  ياـه  هزومآ  یـشزومآ و  نوتم  هب  نآ  لیدـبت  يارب  زوـنه  یلو  تسا  هتـشاد  یـساسا  شقن  اـه  نارحب 

.تسا هدشن  ماجنا  یساسا  مادقا  یماظن  یسایس - 

ناریا و گنج  یتاعلاطم  لحارم  .دوش  یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هتـشاد  ریثأت  عوضوم  نیا  باختنا  رد  زین  يرگید  لـماوع 
مامتا هب  نایاپ  ات  زاغآ  باتک  اب  دـش و  زاغآ  گنج  زا  یماظن  یـسایس -  لیلحت  شرازگ و  (1) و  گنج » رد  يریس   » یسررب اب  قارع 
لکـش رد  نآ  ياهدـمایپ  ریثأت  گنج و  زا  سپ  یعاـمتجا  یـسایس -  تـالوحت  هب  هجوت  اـب  قارع  ناریا و  گـنج  زا  سپ  .دیسر (2) 
يانعم هب  عوضوم  نیا  باختنا  هدش ، ماجنا  تاعلاطم  رد  دسر  یم  رظن  هب  .دش  یسررب  دقن و  گنج  ياه  شسرپ  اهدرکیور و  يریگ 

دنور نیا  هک  ینامز  ات  هجیتن  رد  .تسا  هدـش  ماجنا  باختنا و  هتـشذگ  ياه  لاـس  یط  هک  تسا  یـشور  درکیور و  لـیمکت  قیمعت و 
.دش دهاوخن  مهارف  قارع  ناریا و  گنج  یسررب  رد  دیدج  شور  تارکفت و  هئارا  ناکما  دسرن  تیاهن  هب  دوشن و  لیمکت 
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ریثأت یب  عوضوم  باـختنا  رد  دـش »؟ هجاوم  دـیاب  هنوگچ  گـنج  اـب  گـنج  زا  سپ   » هک عوضوم  نیا  زا  ینارگن  هغدـغد و  نینچمه 
ياهدرواتـسد تایبرجت و  لاـقتنا  يارب  هک  دـش  لـصاح  هجیتن  نیا  تفرگ  تروص  هک  یتـالمأت  تاـعلاطم و  عومجم  زا  .تسا  هدوبن 

، عقاو رد  .دوش  یهدنامزاس  گنج  هب  کیژتارتسا » یماظن -  درکیور   » دیاب هدـنیآ  لاح و  تادـیدهت  اب  هلباقم  رد  هلاس  تشه  گنج 
تسین و هدـنیآ  لاح و  ياهزاین  يوگخـساپ  .تسا  هدـش  نییبت  قارع  ناریا و  گنج  هرابرد ي  نونکات  هچنآ  دوجوم و  ياهدرکیور 

رظن هب  دروم  نیا  رد  .دریذپ  تروص  ناریا  یعافد  تردـق  یهدـنامزاس  يارب  يدـیدج  میهافم  اه و  يزادرپ  هیرظن  اه ، یـسررب  دـیاب 
لامتحا یماـظن و  تادـیدهت  یفرط  زا  یلم و  یثاریم  قارع  ناریا و  گـنج  هبرجت  اریز  دراد ؛ دوجو  قفاوت  عاـمجا و  یعون  دـسر  یم 

 - یماظن دـیدج  درکیور  دـیاب  دوجوم  ياه  نامتفگ  زا  رتارف  نیارباـنب  تسا ، یلم  يا  ینارگن  هغدـغد و  زین  گـنج  هب  اـهنآ  لیدـبت 
ریز دراوم  لـماش  دـنک  یم  ناـیب  ار  قیقحت  ترورـض  یعون  هب  هک  هنیمز  نیا  رد  هجوت  دروـم  تاـظحالم.داد  ناـماس  ار  کـیژتارتسا 

: تسا

میمصت ياه  هنیزگ  یماظن و  هبرجت  نیا  دیاب  تسا و  هتساک  قارع  ناریا و  گنج  یماظن  تیمها  زا  هقطنم  رد  دیدج  ياه  گنج   - 1
.دوش ددجم  یسررب  ساسح  ياه  تیعقوم  طیارش و  رد  ناریا  يریگ 

نتفرگ رظن  رد  اـب  اذـل  درک  فرطرب  قارع  ناریا و  روـشک  ود  ناـیم  ار  حلـص » هـن  گـنج  هـن   » هرود تاـظحالم  مادـص  طوقــس   - 2
 . درک (1) یسررب  اددجم  ناوت  یم  ار  گنج  یماظن  یسایس -  تایبرجت  دیدج ، تاظحالم 

شوختـسد ناریا  یتـینما  طـیحم  رد  تارییغت  یعاـمتجا و  یـسایس -  تـالوحت  لـیلد  هـب  ناریا  هـیلع  یماـظن  تادـیدهت  تیهاـم   - 3
گنج هبرجت  اب  لیئارـسا  اکیرما و  یتینما  یماظن -  تامادـقا  تادـیدهت و  اب  هلباقم  عاـفد و  شور  تیهاـم و  .تسا  هدـش  ینوگرگد 

.درک هجوت  لئاسم  هب  دیاب  هدنیآ  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  اب  ددجم و  يرگنزاب  اب  هجیتن  رد  تسا و  توافتم  قارع  ناریا و 
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، نیاربانب.تسا مکاح  لسن  نیا  راتفر  رکفت و  رب  هناراگنادوس  قطنم  .دراد  یتوافتم  هاگن  نآ  تابـسانم  یگدنز و  هب  دـیدج  لسن   - 4
یم هدنیآ  رد  روشک  یتینما  یعافد -  ياهزاین  هب  خساپ  نآ -  ندوب  دیفم  نازیم  و  قارع -  ناریا و  گنج  هب  هنادنمدوس  هاگن  رظنم  زا 

.دهد رارق  ناگدنریگ  میمصت  ناققحم و  دیدج ، لسن  تاهجوت  نوناک  رد  یسایس -  تاظحالم  زا  غراف  ار -  گنج  هبرجت  دناوت 

رب ناریا  یتینما » یعافد -  ياه  تفایهر   » رب یخیرات  یساسا و  تاریثأت  قارع  اب  گنج  هبرجت  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  یـسررب  نیا  رد 
لاح نیع  رد  .دوب  دـهاوخ  هباشم  طیارـش  رد  تسبراک  لباق  گنج  تایبرجت  يریذـپ ، میمعت  هدـعاق  ساسارب  تسا و  هتـشاذگ  ياج 

لیمکت حیحـصت و  هتفرگ و  نومزآ  هب  نارحب  تیریدم  رد  ار  گنج  هبرجت  زا  لصاح  ياه  تفایهر  گنج ، زا  سپ  یطیحم  تارییغت 
.تسا هدرک 

: دوش یم  یسررب  شسرپ  ود  دش  هراشا  هک  يدراوم  هب  هجوت  اب  قیقحت  نیا  رد 

؟ تشاد يدمایپ  جیاتن و  هچ  دش و  باختنا  ییاه  هنیزگ  هچ  دوب ؟ هچ  گنج  ساسح  عطاقم  رد  ناریا  يدربهار  ياه  هنیزگ   - 1

زا سپ  تادـیدهت  یجراخ و  ياه  نارحب  اب  ییورایور  رد  ناریا  یتینما  یعافد -  ياه  تفاـیهر  رد  قارع  ناریا و  گـنج  هبرجت   - 2
؟ تسا هتشاد  يریثأت  هچ  گنج 

تامیمـصت تیهام  ات  دوش  یم  هجوت  فلتخم  ياه  باختنا  ياـنعم  هب  اـه  هنیزگ  هب  اـه ، شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  یـسررب و  نیا  رد 
لیلحت شرازگ و  زا  ار  یسررب  حطس  دش ، ذاختا  تامیمصت  ییاه  هنیزگ  هچ  ربارب  رد  یطیارـش و  هچ  رد  هکنیا  عقاو  رد  .دوش  نشور 

تاعلاطم هلزنم  هب  شور  عوضوم و  لیلد  هب  یـسررب  نیا  .دهد  یم  اقترا  کیژتارتسا  یتینما و  یعافد -  یـسررب  هب  یماظن  یـسایس - 
اه و سرد  زا  هدافتـسا  دـناوت  یم  یـسررب  نیا  دـنیآرب  .تسا  نآ  زا  سپ  گنج و  نامز  رد  گنج  لـئاسم  هزوح ي  رد  کـیژتارتسا 

رد دراد و  دوجو  روشک  یماظن  یسایس -  نالوئسم  رکفت  نهذ و  رد  نونکا  مه  هک  ار ، گنج  تایبرجت 
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لیدبت نارحب  دـیدهت و  اب  ییورایور  رد  يریگ  میمـصت  ياهوگلا  شور  میهافم و  هب  دـشاب ، یم  راتفر  رکفت و  هناوتـشپ  دراوم  یخرب 
.دیامن

زا شیپ  هچنآ  اب  اوتحم  عوضوم و  رظن  زا  تسا  نشور  هکنانچ  کیژتارتسا ، یماـظن -  درکیور  یهدـنامزاس  يارب  اـه  هنیزگ  یـسررب 
يارب یـشور  هچ  زا  هک  دـش  لمأت  عوضوم  نیا  رد  لیلد ، نیمه  هب  تسا ؛ توافتم  دـش ، ماجنا  قارع  ناریا و  گـنج  یـسررب  رد  نیا 

عوضوم و اب  همه  زا  رت  مهم  دـشاب و  رادروخرب  يروآون  تیقالخ و  زا  ات  دوش  هدافتـسا  قیقحت  ياه  هداد  لـیلحت  هبرجت و  یـسررب و 
.دشاب هتشاد  تبسن  اوتحم 

تشاد و گنج  تالوحت  دـنور  رب  يزاس  تشونرـس  ریثأت  هک  دـش  باختنا  گنج  هرود ي  رد  مهم  تاعوضوم  ادـتبا  ساسا ، نیا  رب 
نیا .داد  رارق  بسانم  مادقا  ماجنا  يدربهار و  نالک و  يریگ  میمصت  يارب  يدج  ياه  شلاچ  ربارب  رد  ار  روشک  يریگ  میمصت  ماظن 

سپـس تسا ، هدوب  هچ  نآ  داعبا  عوضوم و  دوش  صخـشم  اـت  دوش  یم  شرازگ  یلاـمجا  تروص  هب  ادـتبا  لـصف  ره  رد  تاـعوضوم 
هیزجت و یـسررب و  صاخ  طیارـش  نآ  رد  اه  هنیزگ  نآ  زا  سپ  دـش و  دـهاوخ  یـسررب  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  دوجوم  ياهدرکیور 

.دوش یم  یسررب  نآ  ياهدمایپ  تسا و  هدش  باختنا  ینامز  هرود ي  نآ  رد  هک  يا  هنیزگ  باختنا  تلع  سپس  دوش و  یم  لیلحت 

تـسا هدش  مامت  هتفرگ و  تروص  یـصاخ  نامز  رد  هک  میتسه  ور  هبور  ییاه  باختنا  اب  گنج  هرود  رد  یخیرات  رظن  زا  ام  عقاو  رد 
ياه هنیزگ  هیلک ي  رـضاح  یـسررب  رد  .دوش  یم  دقن  یـسایس  رظنم  زا  نونکا  مه  نآ  ياهدمایپ  جـیاتن و  هب  انب  تامیمـصت  نیا  یلو 

اب ددـجم  یـسررب  رد  دوش و  صخـشم  نآ  ياهدـمایپ  باـختنا و  نیا  لـیلد  اـت  دریگ  یم  رارق  ثحب  دروـم  طیارـش  نآ  رد  یلاـمتحا 
هک هتـشاد  دوجو  يرگید  لح  هار  ایآ  هدش و  باختنا  ارچ  يا  هنیزگ  ره  هک  دوش  نشور  عوضوم  نیا  کیژتارتسا ، یماظن -  درکیور 

؟ تسا هدشن  هجوت  نادب 

تادـهاشم 25 .تسا  هدـش  ماجنا  هبحاصم  يا و  هناـخباتک  هدـهاشم ، شور  هس  هب  قیقحت  نیا  رد  زاـین  دروم  ياـه  هداد  يروآ  عمج 
یتینما و یعافد -  ياه  یسررب  لیلحت و  نآ ، ياهدمایپ  قارع و  ناریا و  گنج  هثداح  زا  هلاس 
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.تسا هتفرگ  رارق  قیقحت  نیا  هناوتشپ  هنیمز  نیا  رد  نالک  ياه  يراذگتسایس  يریگ و  میمصت  هدهاشم 

اه يریگ  میمصت  قیقحت و  دروم  تاعوضوم  تیهام  زا  رتشیب  تخانش  هدش ، يدنب  هقبط  راکـشآ و  عبانم  هب  یـسرتسد  نیا ، رب  هوالع 
تخانـش ناکما  نارظن  بحاص  ناگدـنریگ و  میمـصت  اب  وگو  تفگ  هبحاصم و  هدـش ، دای  دراوم  زا  رت  مهم  .تسا  هتخاـس  نکمم  ار 

هیزجت و شور  .تسا  هدرک  مهارف  ار  اه  يریگ  میمـصت  اه و  هنیزگ  باختنا  رد  اه  شور  تارکفت و  داعبا  نیریز و  ياه  هیال  زا  رتهب 
یهدـنامزاس ثحب  رد  تسا و  توافتم  دـش  دـهاوخ  لابند  فلتخم  ياه  لصف  رد  هک  یثحابم  عوضوم و  بسانت  هب  اـه  هداد  لـیلحت 

.دوش یم  هراشا  نآ  هب  باتک 

هتفرگ رارق  هجوت  دروم  هدوب و  راذگریثأت  یـسررب  قیقحت و  دـنور  رد  هک  دراد  هتـشاد و  دوجو  یعناوم  قیقحت  نیا  نداد  ماجنا  يارب 
: تسا

شـسرپ یـسایس  رظنم  زا  دراوم  يا  هراـپ  رد  دراد و  رارق  لـیلحت  هیزجت و  فیـصوت و  هلحرم ي  رد  زوـنه  قارع  ناریا و  گـنج   - 1
شالت مادقا و  هنوگ  چیه  زونه  تسا و  فیعـض  رایـسب  قیقحت  عوضوم  هنیمز  رد  دوجوم  تایبدا  هجیتن ، رد  تسا ؛ هدـش  حرطم  ییاه 

.تسا هدشن  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یساسا  يدج و 

دحاو یعوضوم  زا  فلتخم  ییاه  تیاور  یتاظحالم  هب  انب  تسا و  صقان  تاـعالطا  ساـسح  یـساسا و  ثحاـبم  زا  يا  هراـپ  رد   - 2
.دنک یم  فیعض  يا  هزادنا  ات  ار  عوضوم  ندش  نشور  ناکما  یتساک  نیا  .دوش  یم  هضرع 

هقبط ياراد  نالک ، ياـهدربهار  نییعت  يریگ و  میمـصت  هزوح  رد  هدـنیآ  لاـح و  هب  طوبرم  یتینما  یعاـفد -  ثحاـبم  زا  یخرب   - 3
.تسا راوشد  فافش  نشور و  تروص  هب  اهنآ  حرط  اذل  تسا  يدنب 

ینامز هرتسگ ي  تسا و  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  باتک  رد  هک  هدنیآ  گنج و  زا  سپ  گنج ، هرود  هرابرد ي  تاعوضوم  عونت   - 4
يا هزادنا  ات  باتک  رد  اهنآ  زا  هدافتـسا  یهدـنامزاس و  هک  دراد  زاین  فلتخم  ياه  شور  زا  هدافتـسا  يرظن و  ياه  بوچراچ  هب  نآ ،

.تسا راوشد 
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تاعوضوم و یـسررب  رد  نیـشیپ  تاـیبرجت  تاـقیقحت و  لـیمکت  دـنیارف  رد  اـه » هنیزگ  یـسررب  هعلاـطم و  شور   » زا قیقحت  نیا  رد 
ییاه هاگدید  یسررب  لاح ، نیع  رد  .تسا  هدشن  دیلقت  یـصاخ  شور  ای  هیرظن  زا  تسا و  هدش  هدافتـسا  قارع  ناریا و  گنج  لئاسم 
دراد دوجو  یفلتخم  ياه  هنیزگ  يریگ  میمـصت  يارب  هک  يدراوم  رد  ناوت  یم  هنوگچ  دهد  یم  ناشن  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک 

یـسررب ار  تاعوضوم  لئاسم و  دراد ، رارق  تواضق  ضرعم  رد  شـسرپ و  یـسررب و  دـقن و  دروم  تسا و  هدـش  یخیرات  عوضوم  و 
.درک

رارق یـسررب  دـقن و  ضرعم  رد  هک  میتسه  ور  هبور  يا  یخیرات  ياه  يریگ  میمـصت  اـه و  هنیزگ  باـختنا  اـب  اـم  تسا  نشور  هچنآ 
.درک يرادرب  هرهب  دوش  یم  نارگید  تایبرجت  زا  نیاربانب  .میتسه  نآ  یسررب  ددص  رد  ام  نونکا  تسا و  هتفرگ 

هعلاطم ار  ییاه  گنج  طقف  اه ، گنج  قیقحت  رد  زتیوزوالک  هک  دـنک  یم  هراـشا  عوضوم  نیا  هب  دوخ ، باـتک  رد  دراواـه ، لـکیام 
یبرغ ياپورا  اتدـمع  اپورا و  ياه  گنج  هب  المع  وا  یـسررب  هزوح ي  نیاربانب  دوب ؛ تسد  رد  نآ  زا  یقیقد  تاـعالطا  هک  درک  یم 

زا لوا  دندش ؛ یم  زیامتم  دنیارف  هس  تحت  تسیاب  یم  یخیرات  ياه  هداد  دسیون : یم  سپـس  يو  .دش  یم  دودـحم  شیپ  نرق  ود  رد 
یپ هداتفا و  قافتا  هچ  هکنیا  حیرشت  ینعی  دمآ  یم  شیپ  لولعم  تلع و  هطبار  هدیچیپ  هسورپ  مود ، دوب ، یخیرات  تسرد  قیقحت  همه 

یـسررب نآ و  هرابرد  تواضق  دـنا و  هدرک  هدافتـسا  ناهدـنامرف  هک  یلئاـسو  یباـیزرا  موس ، تسا ؛ هداـتفا  قاـفتا  ارچ  هکنیا  هب  ندرب 
هک تسا  نیا  اهنآ  تسکـش  ای  يزوریپ  هرابرد ي  تواضق  اه و  گنج  یـسررب  شور  رد  مهم  هتکن  .دوب  ناـنآ  تسکـش  اـی  يزوریپ 

مکاح طیارـش  رد  هک  یقلت  یعون  .دشاب  هدـنارورپ  ار  هیرظن  یعون  البق  یـسک  هکنآ  رگم  دوبن  نکمم  یتواضق  : » دـسیون یم  دراواه 
 . (1) .تسا » رت  بسانم  همه  زا  لارنژ  يارب  یمادقا  هچ 

دهد و یم  لیکشت  ار  هیرظن  بوچراچ  یخیرات  شناد  یلو  دریگ  یم  ماجنا  هیرظن  کی  ساسارب  تواضق  تسا  هدش  دیکأت  اجنیا  رد 
.دزادنا یم  وترپ  یخیرات  تواضق  رب  هیرظن 
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یم دوخ  باتک  رد  تسا  هدـش  ماـجنا  هچنآ  زا  ریغ  یتارییغت  داـجیا  ناـکما  نآ و  ریثأـت  تردـق و  موهفم  یـسررب  رد  سکول  نویتسا 
اب اهنآ  رثکا  هک  تسا » اهرگم  رگا و  یخرب  ندمآ  رد  بآ  زا  تسرد  رب  یکتم...تردق  نتـشاد   » هک مقفاوم  نمدـلگ  اب  نم  : » دـسیون

مینک یم  مسجم  رظن  رد  ار  يرگید  طیارـش  هنحـص و  یتقو  هک  هراب  نیا  رد  میمـصت  هلئـسم  هصالخ  روط  هب  .درادن  يا  هنایم  تیعقاو 
نییعت رد  اعون  ام  هک  یطوبرم  الماک  مراهچ و  هقالع  اب  قیمع  هلئـسم  نیا  داد ، رییغت  ار  يزیچ  هچ  درک و  ظفح  دـیاب  ار  ییاهزیچ  هچ 

عقاو رد  ای  یعامتجا ، مولع  دنمـشناد  ای  راگن  خـیرات  هقالع  تسا  نیا  دراد ، تیخنـس  هزادـنا  نامه  هب  میراد  تردـق  عضوم  لـحم و 
طاقن نیا  دنروآ ، دوجو  هب  یمهم  قرف  دنتسناوت  یم  لیدب  عیاقو  ای  تابیترت  اجنآ  رد  هک  یطاقن  صیخشت  نییعت و  هب  یلومعم  ناسنا 

ام عقاو  رد  .دـش  ور  هبور  هجوم  يوحن  هب  یلمع ، لیدـب  ياه  هار  اب  ناوتب  اجنآ  زا  هک  یطاقن  ینعی  دـنا ؛ هدـناوخ  یباعـشنا » طاقن   » ار
یم یعمج  ناگدـنیامن  ای  درف  ام ، هدـیقع  هب  اجنآ  رد  هک  یطاقن  ینعی  .میراد  هجوت  فطع  طاقن  هب  هکلب  یباعـشنا ، طاقن  هب  هن  افرص 

 . (1) دنروآ .» دیدپ  يا  هدنهد  رییغت  رثا  دنتسناوت 

هب هراشا  و  لیدـب » تینما   » هب هراشا  اب  ایردوب  هچین و  سکراـم ، زباـه ، ياـه  هاگدـید  رد  تینما  شزرا  یـسررب  رد  ناـیرد ، رد  زمیج 
یپ رد  نم  :» دسیون یم  يو  زا  لقن  هب  تسا و  هتفریذپ  تینما  یسانشرابت  رد  ار  وکوف  رظن  شسرپ ، يانعم  هرابرد ي  رگدیاه  تایرظن 

طسوت يرگید و  نامز  رد  هک  درک  وج  تسج و  يرگید  لکـشم  لح  هار  رد  ار  لکـشم  کی  لح  هار  ناوت  یمن  متـسین ، لیدب  کی 
نم هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسین و  اه  لح  هار  خـیرات  هئارا  مهد  ماجنا  مهاوخ  یم  نم  هک  يراک  .تسا  هدـش  حرطم  يرگید  دارفا 

ام سپ  .تسا  كاـنرطخ  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  هکلب  تسا  دـب  يزیچ  ره  هک  تـسین  نـیا  نـم  ثـحب  .مریذـپ  یمن  ار  لیدـب »  » هژاو
 . (2) .میراد » نداد  ماجنا  يارب  ییاهراک  هشیمه 

: دـسیون یم  کیژتارتسا  ياه  يریگ  میمـصت  لئاسم و  لح  رد  هیرظن  نیا  دربراک  هب  هراشا  اـب  اـه  يزاـب  هیرظن ي  باـتک  رد  لـستنو 
یلمع لئاسم  لح  ماگنه  »
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رد ضراعم  فرط  دـنچ  ای  ود  اهنآ  رد  هک  مینک  لـیلحت  هیزجت و  ار  ییاـه  تیعقوم  میراـچان  بلغا  نآ ) ریغ  اـی  یماـظن  يداـصتقا ، )
تیعقوم  » ار ییاه  تیعقوم  نینچ  .دراد  فیرح  یباختنا  یـشم  طخ  هب  یگتـسب  لمع ، ره  هجیتن  دنتـسه و  یـضراعتم  فادها  بیقعت 

دنتـسه و زیمآ  ضراعت  ياه  تیعقوم  دننک ، یم  زورب  یماظن  لمع  ماگنه  رد  هک  ییاه  تیعقوم  مامت  .دناوخ  میهاوخ  زیمآ » ضراعت 
هویش کی  اب  حالـس  کی  باختنا  ماگنه  .دنز  یم  نکمم  مادقا  ره  هب  تسد  فیرح  تیقفوم  زا  يریگولج  يارب  ضراعم ، فرط  ره 
نیا رد  .میتسه  ور  هبور  زیمآ  ضراعت  ياه  تیعقوم  اب  زین  یماظن -  تایلمع  یحارط  ماگنه  یلک  روط  هب  و  مزر -  رد  نآ  زا  هدافتسا 

 . (1) .دوب » دهاوخ  مادقا  نیرتدعاسمان  فیرح  مادقا  هک  دوش  هتفرگ  ضرف  نیا  اب  دیاب  یمیمصت  ره  هزوح 

ار لئاسم  هک  تسا  نآ  خیرات  نشور  ياه  سرد  زا  یکی  تسا : هجوت  لباق  هک  دـنک  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  لئاسم  یـسررب  رد  لگه 
رد هک  تسا  رظن  نیا  رب  نینچمه  يو  .تفگ (2)  خساپ  دـنا  هتـساخرب  نآ  نورد  زا  هک  يا  هبترم  زا  رت  نییاپ  يا  هبترم  رد  ناوت  یمن 

ییاه شـسرپ  نینچ  لیلد  نیمه  هب  .دشاب  هدـمآ  مهارف  اهنآ  لح  هنیمز ي  هک  دـنوش  یم  حرطم  ییاه  شـسرپ  الومعم  خـیرات  دـنور 
 . دندرگ (3) یم  حرطم  توافتم  ياه  لکش  هب  یلو  فلتخم  دارفا  نهذ  رد  نامزمه ،

نیا دـش  هراشا  هکناـنچ  یلو  دراد  دوجو  یهجوت  لـباق  تاـکن  فلتخم ، تاـعوضوم  هعلاـطم ي  يارب  اـه  هیرظن  نیا  زا  کـی  ره  رد 
.تسا راوتسا  هتفرگ ، رارق  یسررب  دروم  هک  یتاعوضوم  ترورض  نآ و  لیمکت  نیشیپ و  تایبرجت  هیاپ ي  رب  یسررب 

باتک راتخاس 

عطقم ره  رد  يریگ  میمصت  گنج و  ياه  شسرپ  عوضوم  هب  دیدج  درکیور  هب  هجوت  اب  اه  لصف  يدنب  ناونع  قیقحت و  یهدنامزاس 
بلاطم هدـش و  نایب  باتک  يادـتبا  رد  قیقحت » شور   » ناونع تحت  قیقحت  نیا  رد  رظن  دروم  تاظحالم  .تسا  هدـش  باختنا  یناـمز 

: تسا هدش  یهدنامزاس  لصف  جنپ  رد  یلصا 
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يرظن ياه  یـسررب  رظنم  زا  لصف ، نیا  رد  باتک ، رد  یـسررب  دروم  تاـعوضوم  نارحب : تیریدـم  يرظن -  تاـظحالم  لوا ) لـصف 
هاگتـسد کی  بوچراچ و  ناونع  هب  یـصاخ  هیرظن  زا  هک  تسا  هدـشن  هدافتـسا  اـنعم  نیا  هب  يرظن  ثحاـبم  زا  .تسا  هدـش  هظحـالم 

، گنج نارحب ، دـیدهت ، دـننام : یتاعوضوم  هرابرد ي  هک  ییاه  هاگدـید  تایرظن و  هکلب  دوش  يرادرب  هرهب  لـئاسم  حرط  رد  يرکف 
لبق زا  هک  ناریا  عاضوا  یگنوگچ  رتسب و  ات  تسا  هدش  یـسررب  دراد ، دوجو  گنج ، زا  سپ  ياه  نارحب  نآ و  نایاپ  گنج ، موادـت 

.دوش صخشم  يرظن  ظاحل  هب  تسا ، هدوب  نآ  ریگرد  گنج  زا  سپ  ات  گنج 

نییبت نونکات  هچنآ  .تسا  زکرمتم  گنج  زاغآ  سپس  گنج و  زا  لبق  قارع  تادیدهت  رب  باتک  لصف  نیا  گنج : عوقو  مود ) لصف 
حرطم گنج  عورـش  دـقن  رد  اهدـعب  هک  یعوضوم  الباقتم  .تسا  ناریا  هب  قارع  زواجت  للع  فادـها و  لـیلحت  هیزجت و  تسا  هدـش 

بانتجا قارع  ناریا و  گـنج  عوقو  اـیآ  هک  تسا  شـسرپ  نیا  حرط  دـش و  زکرمتم  گـنج  يریذـپ  باـنتجا  عوضوم  هب  تسا  هدـش 
 . (1) تشادن ؟ دوجو  گنج ، عوقو  زا  يریگولج  يارب  یلح  هار  هنوگ  چیه  ایآ  رگید ، ترابع  هب  دوب ؟ ریذپان 

هچنآ دوش  صخـشم  ات  دـش  دـهاوخ  یـسررب  اه  هنیزگ  اـهدرکیور ، یـسررب  دـقن و  هعقاو و  یلاـمجا  شرازگ  نمـض  لـصف  نیا  رد 
يا هجیتن  هچ  دش  یم  باختنا  يرگید  هنیزگ  رگا  عقاو  رد  تشاد ؟ يدمایپ  هچ  دوب و  رثأتم  یفادـها  تاظحالم و  هچ  زا  دـش  باختنا 

.دشاب هتشاد  تسناوت  یم 

رد قارع  تاـکرحت  یلو  تسا  هدوـب  هجوـت  دروـم  ناریا  هب  قارع  زواـجت  لاـمتحا  هلئـسم  دـسر  یم  رظن  هـب  یلاـمجا  هاـگن  کـی  رد 
زا لبق  قارع  تاکرحت  رگید ، ترابع  هب  .تسا  هدـش  یم  لـیلحت  هیزجت و  نآ ، ياهدـمایپ  گـنج و  موهفم  هن  بـالقنا و  بوچراـچ 

دحتم ههبج ي  يریگ  لکش  بوچراچ  رد  مجاهت ، زاغآ 
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یلک هظحالم  نیا  زا  نارحب  تیریدـم  رد  اه  شور  اه و  یبایزرا  لیلد ، نیمه  هب  .دـش  یم  یبایزرا  یمالـسا  بالقنا  هیلع  یللملا  نیب 
رد ریخأت  ای  یگدنرادزاب  يارب  یماظن  یسایس -  ياه  شور  زا  هدافتسا  يانعم  هب  نارحب  تیریدم  ، رگید ترابع  هب  .دوب  هتفریذپ  ریثأت 
هب گنج  زا  اهدعب  گنج و  زا  لبق  یتینما  ياهدادخر  زا  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  یتح  دیـسرن و  هجیتن  هب  ای  تشادن  دوجو  گنج  عوقو 

.دش یم  هتفگ  نخس  قارع  رد  یثعب  رالوکس  میژر  طوقس  بالقنا و  يارب  تصرف  ناونع 

ای همادا  شور  هرابرد ي  يریگ  میمصت  سپس  يزاسدازآ و  شور  لاغشا و  لصف ، نیا  رد  یلـصا  عوضوم  گنج : موادت  موس ) لصف 
دوخ فادـها  نیمأـت  زا  قارع  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  دریگ  یم  رارق  هجوت  دروم  نونکا  هک  یعوضوم  .تسا  هدوب  گـنج  ناـیاپ 

، نامز زا  هدافتسا  اب  تشاد  رظن  هب  روشک ، لخاد  رد  یـسایس  تاشقانم  هب  دیما  اب  یلاغـشا و  قطانم  رد  رارقتـسا  اب  دش  دیماان  ناوتان و 
اب تشاد و  فرـصت  رد  هک  یلاغـشا  ياـه  نیمزرـس  هب  اـکتا  اـب  درواـین ، تسد  هب  یماـظن ، شور  اـب  و  دربـن ، ياـه  ههبج  رد  ار  هچنآ 

هدـشن هجوت  عوضوم  نیا  هب  هاگ  چـیه  نونکات.دـنک  نیمأت  یتینما  یتاعالطا و  یماظن -  ياه  شور  زا  هدافتـسا  اـب  ناـمز و  تشذـگ 
ینب ناـمز  رد  قطاـنم  نیا  يزاـسدازآ  یقارع و  ياـهورین  يورـشیپ  زا  يریگولج  رد  یناوتاـن  زا  سپ  ناریا -  یماـظن  ياوق  هک  تسا 

بولطمان ياهدمایپ  هچ  دوب  اه  نیمزرـس  لاغـشا  لصف  لح و  لابند  هب  هرکاذم  اب  تفریذپ و  یم  ار  سب  شتآ  داهنـشیپ  رگا  ردـص - 
يروهمج دـش و  لح  تردـق  اب  لاغـشا  هلئـسم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  شـسرپ  نیا  هب  یهجوت  یب  تشاد ؟ لابند  هب  یماظن  یـسایس - 

.داهن رس  تشپ  يزوریپ  اب  ار  هلحرم  نیا  ناریا  یمالسا 

تروص روشک  یلخاد  یماظن و  هصرع  رد  مه  هب  طـبترم  یـساسا و  لوحت  ود  یلاغـشا ، قطاـنم  لـضعم  لـح  ترورـض  هب  خـساپ  رد 
یسایس تالوحت  دنیارف  .دش  نیمأت  لخاد  رد  یـسایس  تابث  یماظن ، تردق  رب  هیکت  اب  یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  رب  هوالع  تفرگ و 

عوضوم رهشمرخ ، حتف  زا  سپ  یماظن  - 

24 ص :
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رهشمرخ حتف  زا  سپ  گنج  همادا  لاس  شش  دش  ماجنا  لمع  رد  هچنآ  .داد  رارق  ناگدنریگ  میمـصت  راک  روتـسد  رد  ار  گنج  نایاپ 
شریذپ اب  گنج  نایاپ  یگنوگچ  نآ  زا  رت  مهم  یتعنص و  يداصتقا و  زکارم  اهرهـش و  هب  نآ  شرتسگ  گنج و  ندش  ینالوط  .دوب 

، رهـشمرخ زاوها و  دیدهت  نآ  بقاعتم  تفریذپ و  تروص  هدش  فرـصت  قطانم  هب  قارع  یماظن  تامجاهت  زا  سپ  هک  همانعطق 598 ،
لیلحت تاعالطا و  یلامجا ، ياه  خـساپ  رد   (1) تفای ؟ همادا  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گـنج  ارچ  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  شـسرپ  نیا 

.تسا هدنام  یقاب  نانچمه  اه  شسرپ  دندرکن و  عفر  ار  شسرپ  نشور و  ار  عوضوم  مادک  چیه  یلو  تسا  هدش  نایب  ییاه 

الامجا یلو  دش ، دهاوخ  یسررب  باتک ) قیقحت  شور   ) يزاس لیدب  شور  اب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا  هلئـسم  لصف  نیا  رد 
دیدـج هلحرم ي  رد  دوب ، هدرک  روـهظ  زواـجت  نیا  ربارب  رد  قارع ، شترا  مجاـهت  زا  سپ  هک  ناریا  یعاـفد  تردـق  تفگ  ناوـت  یم 

نیا زا  شیپ  تردق  نیا  رگا  اعطق  .داد  رارق  یماظن  یـسایس -  رترب  عضوم  رد  ار  ناریا  دش و  یهدـناماس  یلاغـشا  قطانم  يدازآ  يارب 
رد یقارع  ياهورین  تسکـش  هب  زواجت ، تروص  رد  اـی  درک و  یم  دـس  ار  قارع  شترا  مجاـهت  هک  دوب  يا  هدـنرادزاب  ناوت  دوب ، یم 

.دیماجنا یم  يزرم  رفص  هطقن 

اه و كرد  زا  رثأتم  گنج  نایاپ  ياه  شور  داد و  لکـش  ار  شلاـچ  زا  دـیدج  یحطـس  نآ ، شرتسگ  دـمایپ  تردـق و  نیا  تیهاـم 
ياـه شلاـچ  ناریا و  رترب  تیعقوم  دوب و  هدـش  لـصاح  يزاـسدازآ  هلحرم  رد  اـه  يزوریپ  تیهاـم  هراـبرد  هک  دوب  ییاـه  تفاـیرد 

ای يزوریپ  تروص  رد  یلامتحا  ياه  هنیزگ  باختنا  میمصت و  نیا  ياهدمایپ  داعبا و  تسا  ملـسم  هچنآ  .دوب  هداد  لکـش  ار  یلامتحا 
یم رظن  هب  تفرگن و  رارق  هجوت  دروم  قارع ، كاـخ  لـخاد  هب  دورو  يارب  تاـیلمع  نیلوا  ناوـنع  هب  ناـضمر ، تاـیلمع  رد  تسکش 

.تسا هتشاد  دوجو  گنج  هب  نداد  نایاپ  يزوریپ و  هب  یبایتسد  يارب  هیلوا  ینیب  شوخ  یعون  دسر 

25 ص :

.تسا هدش  یسررب  يا  هزادنا  ات  گنج  یسررب  دقن و  هعومجم  زا  موس  دلج  گنج » موادت  للع   » باتک رد  عوضوم  نیا  . 14 - 1
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هکنانچ اریز  دوب ؛ یم  رت  بولطم  نآ  ياهدمایپ  جیاتن و  دش ، یم  باختنا  يرگید  لح  هار  رگا  هک  تسین  انعم  نآ  هب  عوضوم  نیا  اما 
لامتحا یتینما و  یتاعالطا و  یـسایس -  ياه  شور  اب  گنج  همادا  يانعم  هب  مادص  يربهر  تحت  قارع  اب  هرکاذم  دش  نشور  اهدعب 

، دیـسرن هجیتن  هب  دش و  یم  لابند  دوب و  ناریا  رظن  دروم  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  هچنآ  .دوب  یماظن  ياه  يریگرد  ددـجم  يریگرـس  زا 
تیوک زا  قارع  ياهورین  ندنار  نوریب  زا  سپ  دنتفرگ و  شیپ  رد  تیوک  هب  قارع  زواجت  زا  سپ  اه  ییاکیرما  هک  دوب  یـشور  نامه 
یماظن هلمح  اب  لاس  زا 10  سپ  ماجنارس  یناور ، يداصتقا و  یـسایس -  ياه  شور  رورت و  ای  اتدوک  اب  مادص  يرانکرب  زا  يدیماان  و 

.دندرک طقاس  ار  مادص  قارع  هب 

هب شسرپ  نیا  گنج  نایاپ  هوحن  لیلد  هب  اهدعب  تشاد و  يا  هدرتسگ  داعبا  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  گنج : نایاپ  مراهچ ) لصف 
يریگ و میمـصت  گنج  نایاپ  يارب  همانعطق 598 ، بیوصت  نامز  ای  واف  حـتف  دـننام  يرگید  تیعقوم  رد  دوبن  رتهب  ایآ  هک  دـمآ  نایم 

؟ دش یم  مادقا 

عقاو رد  .تسا  همانعطق 598  شریذپ  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  شور  دش  هراشا  هکنانچ  گنج و  همادا  ياهدمایپ  زا  رثأتم  شـسرپ  نیا 
هب گنج  مه  يرگید  طیارـش  رد  رگا  هکنآ  لاح  تسا ؛ هتـشاذگ  ریثأت  شـسرپ  تیهام  لکـش و  رد  گنج  یماـظن  یـسایس -  جـیاتن 

.دشاب زیگنا  شسرپ  رگید  يا  هنوگ  هب  تسناوت  یم  اددجم  دیسر  یم  نایاپ 

ناوت نایم  مزال  بسانت  اریز   (1) تسا ؛ قارع  ناریا و  يژتارتسا  تیهام  عقاو  رد  گنج  زا  هرود  نیا  رد  مهم  هلئـسم  دسر  یم  رظن  هب 
ياه تایلمع  رد  یبسن  ياه  يزوریپ  نامز ، تشذگ  ینزاوتان و  نیا  رتسب  رد  تشادـن و  دوجو  گنج  فادـها  اب  ناریا  تارودـقم  و 

هدش و فرصت  قطانم  يریگ  سپ  زاب  زا  لصاح  یماظن  هبرض ي  .دش  یم  عنام  گنج  نایاپ  يارب  يریگ  میمصت  زا  هنالاس  دودحم و 
دیدهت

26 ص :

.تسا هدش  یسررب  گنج » نایاپ  دنور   » ناونع تحت  گنج  یسررب  دقن و  هعومجم  زا  مراهچ  دلج  رد  عوضوم  نیا  . 15 - 1
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یعون هب  رگید  ثداوح  زا  یخرب  و  نارهت ! تمـس  هب  يورـشیپ  فدـه  اب  نیقفانم  تایلمع  نآ  اب  هارمه  رهـشمرخ و  زاوها و  ياهرهش 
زا كاردا  نیا  .دوب  رارکت  لاح  رد  اددـجم  دوب ، هتفرگ  تروص  گنج  يادـتبا  رد  هچنآ  تخادـنا و  هرطاـخم  هب  ار  ماـظن  تیدوجوم 

.تشاد گنج  هب  نداد  همتاخ  يریگ و  میمصت  رد  هدننک  نییعت  شقن  یماظن  تالوحت  تیهام 

ياه تسایـس  اه و  نارحب  یـسررب  اب  گنج » زا  سپ  ياه  نارحب  تیریدـم   » رد گنج  جـیاتن  یـسررب  گـنج : زا  سپ  مجنپ ) لـصف 
مادـص و طوقـس  ناـبلاط ، طوقـس  روهظ و  روشک ، نیا  هب  اـکیرما  هلمح  تیوـک و  هب  قارع  زواـجت  لـماش : نارحب  ره  ربارب  رد  ناریا 

.دش دهاوخ  یسررب  لصف  نیا  رد  يا ، هتسه  شلاچ 

27 ص :
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( نارحب تیریدم   ) يرظن تاظحالم 

يرظن تاظحالم 

يدربهار و ياه  هنیزگ  باختنا  هک  تسا  ترورـض  نیا  زا  یـشان  یلاـمجا ، تروص  هب  دـنچ  ره  نآ  حرط  يرظن و  ثحاـبم  هب  هجوت 
زا سپ  ياه  نارحب  تادـیدهت و  اب  ییورایور  رد  نآ  زا  لصاح  تایبرجت  زا  هدافتـسا  گـنج و  هرود  رد  تیریدـم  يریگ و  میمـصت 

مهم هلئسم ي  .دـشاب (1)  یم  میمعت  نییبت و  لباق  نآ  يرظن  بوچراچ  ینابم و  هک  دـنک  یم  نایب  ار  يراـتفر  يوگلا  یعون  گـنج ،
تینما  » هزوح رد  يرظن  ثحاـبم  زا  یلک  یبوچراـچ  هک  نآ  تسخن  تسا ؛ نکمم  قیرط  هس  زا  هک  تسا  يرظن  ثحاـبم  حرط  شور 

دوش یم  ببـس  شور  نیا  زا  هدافتـسا  .دریذپ  تروص  نآ  بوچراچ  رد  اهدادخر  تایعقاو و  دوش و  هئارا  یجراخ » تسایـس  یلم و 
دوـش و میظنت  يروآ و  عـمج  دراد ، دوـجو  تـالاقم  اـه و  باـتک  ریاـس  رد  هک  یجراـخ ، یـسایس  یلم و  تینما  ثحاـبم  زا  یتاـیلک 

ندرک شودـخم  يرظن و  ثحاـبم  رارکت  زج  شور ، نیا  .دوـش  ناـیب  هدـش  نییعت  ياـه  بلاـق  ساـسارب  لیدـعت و  حرج و  تاـیعقاو 
.درادن يرگید  لصاح  تایبرجت ، تایعقاو و 

28 ص :
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ناوـنع هـب  يریگ  میمـصت  گـنج و  يژتارتـسا  نارحب ، دـیدهت ، دـننام  یلـصا  میهاـفم  نآ  ساـسارب  هـک  دراد  دوـجو  يرگید  شور 
نیا هک  یلاح  نیع  رد  .دوش  هجوت  تاحیـضوت  میهافم و  نیا  هب  تایعقاو  یـسررب  رد  دوش و  فیرعت  یـسررب و  یـساسا  یتاعوضوم 

تیلباق تایبرجت و  تایعقاو و  نییبت  يرظن و  ثحابم  حرط  رد  یماجـسنا  دـنک ، یم  کمک  تاـیعقاو  يرظن و  میهاـفم  مهف  رد  شور 
.درادن ار  وگلا  کی  هئارا ي  يارب  مزال 

یماظن یـسایس -  تالوحت  دنور  هب  ادـتبا  ام  هک  انعم  نیدـب  .تسا  تایبرجت  تایعقاو و  هیاپ  رب  يرظن  بوچراچ  هیهت ي  موس ، شور 
تایعقاو و نایم  شور ، نیا  رد  .مینک  میظنت  یـسررب و  ار  میهافم  يرظن و  بوچراچ  نآ ، ربانب  مینک و  هجوت  گنج  زا  سپ  گنج و 

تاـظحالم زا  گـنج  نارحب و  ناـمز  رد  راـتفر  لـمع و  هنوگ  ره  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  .دوش  یم  رارقرب  بساـنت  يرظن  تاـظحالم 
هب ریـسم  نیا  رد  .درک  نییبت  فشک و  ار  هیرظن  یـسررب  قیقحت و  اب  دـیاب  نیاربانب ، تسا  هدـش  لمع  هک  تسا  رثأتم  ییژتارتسا  يرظن 
یم نومنهر  هیرظن  ورملق  هب  لیاسو ، هنیاعم  یـسراو و  للع ، نتفای  يارب  وج  تسج و  رد  مادـقا  شالت و  هنوگ  ره   » زتیوزوـالک هتفگ 

نارحب رد  يراتفر » يوگلا  ، » نارحب طیارـش  رد  يریگ  میمـصت  نایم  زیامت  اب  دوب  میهاوخ  رداق  ام  نوارب  سیرک  هتفگ  هب   (1) ددرگ »
هجوت تسا ، دقتعم  شور  دـض  باتک  رد  ( Feyerabend  ) دـنباریاف هک  هنوگ  نامه  دـیاب  لاح ، نیع  رد  .مینک (2)  جارختسا  ار 
نییبت لیلحت و  ار  اهنآ  دحاو  شور  يروئت و  رظنم  زا  ناوتب  هک  دنتـسه  نآ  زا  رت  هدـیچیپ  یناسنا  یعامتجا -  ياه  هدـیدپ  هک  تشاد 
ناوـت یمن  ناوارف  ياـنغ  اوـتحم و  تلع  هب  ار  یگنهرف  یعاـمتجا و  میهاـفم  هباـشم ، هیاـمنورد ي  اـب  نـکیل  تواـفتم ، رظنم  زا  .درک 

 . داد (3) رارق  تباث  صخشم و  فرظ  کی  فورظم 

نآ زا  سپ  گنج و  هب  نارحب  نارحب و  هب  دـیدهت  لیدـبت  اب  گنج ، هبرجت ي  ظاـحل  هب  نآ  زا  سپ  گـنج و  هرود  حیـضوت ، نیا  اـب 
.تسا نکمم  زین  نآ  موادت  رارکت و  هک  هدوب  ور  هبور  يداعریغ  عاضوا  اب  روشک  یتینما ، یسایس -  ياه  نارحب  تادیدهت و  موادت 

29 ص :

، يدربهار تاعلاطم  هدکـشهوژپ  تاراشتنا  یچولب ، یلعردـیح  همجرت  مود ، دـلج  ناهج ، تسایـس  رد  نارحب  رچرب ، لکیام  . 32 - 1
ص 268 و 269. ، 1382

ص 146 و 147. نامه ، . 33 - 2
267 و 268. نامه ، . 34 - 3
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راک زاس و  دـنور و  نآ  زا  رت  مهم  اهنآ و  یگدرتسگ  عونت و  تاعوضوم و  تیهام  لـیلد  هب  ناریا  یتینما  یعاـفد -  تـالوحت  يوگلا 
راوشد تایعقاو  اب  مجـسنم  يرظن  بوچراچ  جارختـسا  لیلد  نیمه  هب  دراد و  توافت  جـیار  يوگلا  اب  يا  هزادـنا  ات  تـالوحت  رییغت و 

تسا

يرادرب هرهب  لباق  يا  هزادـنا  ات  رگید  تایرظن  زا  یخرب  ندرک  هفاضا  لیدـعت و  حرج و  تروص  رد  رچرب  لـکیام  نارحب » هیرظن ي  »
ياه 1947 و 1948 لاس  رد  راـب  نیلوا  يارب  : » دـسیون یم  نارحب  اـب  ههجاوم  هبرجت ي  نیلوا  دوخ و  هیرظن ي  حرط  رد  رچرب  .تسا 

يو  (1) .مدـش » هجاوم  گنج  نارحب و  هلئـسم  اب  تسا ، نایرج  رد  ناتـسکاپ  دـنه و  نیب  نانچمه  هک  ریمـشک  هلئـسم  اـب  دروخرب  رد 
يو هیلوا ي  فده  دوش (2) و  یم  متسیب  نرق  یلودلا  نیب  ياه  نارحب  یـسررب  هعلاطم و  لوغـشم  يدالیم  ههد 60 و 70  رد  سپس 

شهاک و شرتسگ ، شیادیپ ، لماش  یلودـلا  نیب  نارحب   » رچرب رظنم  نیا  زا   (3) .دشاب » یم  نارحب  رد  راتفر  نارحب و  هیرظن  نیودـت  »
رثا تیفیک و  شیازفا  يارب  خیرات  ياه  سرد  زا  هدافتسا  یـسایس ، رظن  زا  ار  باتک  فده  دهد و  یم  رارق  هعلاطم  دروم  ار   (4) ریثأت »

دنک و یم  رکذ  نارحب  اب  رتهب  هلباقم ي  يارب  ناریگ  میمـصت  نتخاس  رداق  زین  رگیزاب و  حطـس  رد  هدنیآ  رد  نارحب  تیریدم  یـشخب 
رد عیرست  عوقو ، تروص  رد  تسا و  فده  رایع  مامت  یگنج  هب  نارحب  ندش  هدیشک  لامتحا  شهاک  يرگیزاب ، نیب  ماظن  حطـس  رد 

.تسا رظن  روظنم  نارحب (5)  رگیزاب  ماظن و  رب  یلیمحت  نایز  نیرتمک  اب  نآ  هب  نداد  همتاخ 

هتفرگ رارق  نآ  ریثأـت  تحت  ریمـشک  نارحب  اـب  ههجاوم  رد  راـب  نیتـسخن  يارب  هک  تسا  نارحب  یـسررب  رچرب  هیرظن ي  تمیزع  هطقن 
يارب نارحب  يروئت  دوخ  باتک  رد  يو  .دـنک  یم  هدافتـسا  گنج »  » حیـضوت يارب  یتح  نارحب  موهفم  زا  رچرب  لیلد  نیمه  هب  تسا ،

 . (6) دهد : یم  حیضوت  هلحرم  هزوح و  راهچ  رد  نارحب  يانبم  رب 

لباقتم شنک  لومعم  دح  زا  شیب  دـیدش و  شیازفا  زا  ترابع  هک  دوش  یم  صخـشم  نارحب  عوقو  اب  رچرب  رظن  زا  شیادـیپ » هلحرم  »
شیادیپ هلحرم  زا  رتدیدش  یلیخ  یگدننکش  شرتسگ » هلحرم   » .دشاب (7) یم  هدننکش  تسا و 
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میمـصت تاکاردا  نارحب ، نارود  رگیزاـب  حطـس  رد  .دراد  تلـالد  یماـظن  تامـصاخم  لاـمتحا  رب  اـه  شنک  یفیک  شیازفا  تسا و 
بجوم رتداح  دیدهت  كاردا  عقاو ، رد  .تسا (1)  رظان  گنج  لامتحا  دایدزا  يریگ و  میمـصت  يارب  نامز  راشف  رب  رظان  ناگدنریگ 

عاضوا و تماخو  دـح  نیرتالاب  نارحب و  شرتسگ  هلحرم ي  .دراد  دوجو  گنج  عوقو  لامتحا  نامز و  راـشف  اریز  دوش ؛ یم  ینارگن 
 . دهد (2) یم  ناشن  ار  یناور  راشف  رثکادح 

نارحب همتاخ  شزاس و  هب  زیمآ  تموصخ  لباقتم  ياه  شنک  شهاک  تسا و  شرتسگ  هطقن ي  یموهفم  ظاـحل  هب  شهاـک » هلحرم  »
 . .دوش (3) یم  رجنم 

ینارحب ریغ  هدـعاق ي  يوس  هب  تکرح  گـنج و  لاـمتحا  ناـمز و  راـشف  هدـش ، كرد  دـیدهت  لاوز  اـب  شهاـک ، تلود ، حطـس  رد 
 . دبای (4) یم  شهاک  ناگدنریگ  میمصت  ای  هدنریگ  میمصت  رب  یناور  راشف  دوش و  یم  یتایلمع  فیرعت 

حوطـس رد  اـه  نارحب  ماـمت  .دوش  یم  بوسحم  نآ  يدـعب  بقاوـع  نارحب و  همتاـخ  هلاـبند ي  هک  تسا  يا  هلحرم  عـقاو  رد  ریثأـت » »
 . دنراذگ (5) یم  ياج  رب  يراثآ  فلتخم 

هک دـنک  یم  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  عماج » يوگلا   » هئارا ماگنه  هب  ناهج ، تسایـس  رد  نارحب  مان  هب  دوخ  باتک  مود  دـلج  رد  رچرب 
دشاب نآ  روظنم  رگا  : » دسیون یم  خساپ  رد  يو  تسا ؟ یفاک  هیرظن  کی  ناونع  هب  نآ  نومزآ  عماج و  يوگلا  يارب  حیضوت  نیا  ایآ 

نیا رد  دـنهد ، حیـضوت  ار  هدـیدپ  کی  هب  طوبرم  عیاقو  مامت  دـنناوتب  هک  ییاه  ضرف  شیپ  ياراد  راتخاس  کـی  ناونع  هب  هیرظن  هک 
تاحیـضوت هدیدپ  کی  هرهوج  هب  هجوت  اب  هیرظن  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  یقیـضم  ریـسفت  رگا  تسین و  تبثم  خـساپ  العف  تروص 

هیرظن کـی  نارحب ، عماـج  يوگلا  هک  تفگ  ناوت  یم  دـهد ، هئارا  نآ  رییغت  دـنیارف  هدـیدپ و  ینیع  عوـنت  زا  صقاـن  دـنچ  ره  رتـشیب ،
تیعقاو حیضوت  يارب  يرظن  يرازبا  هکلب  تسین ، اه  تیعقاو  ندنایامن  ینعم  هب  وگلا  هک  دهد  یم  حیضوت  رچرب  عقاو ، رد   (6) .تسا »

بوچراچ نتـشاد  نودـب  .دـنک  مظن  نیزگیاج  ار  جرم  جره و  ات  دـنک  یم  کـمک  هدـیچیپ  هدـیدپ ي  کـی  مهف  هب  وگلا  .تسا (7) 
یخیراـت یتاـعالطا  افرـص  هدـنکارپ و  تروص  هب  نارحب  کـی  زا  دوـجوم  تاـعالطا  دزاـس ، یم  رـسیم  ار  رما  نیا  وـگلا  هک  لـیلحت ،

 . .دوب (8) دنهاوخ 
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هدوب هچ  نارحب  ربارب  رد  اـم  هبرجت   » هک شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  نارحب ، اـب  ههجاوـم  رد  رچرب  هبرجت ي  نیلوا  شور  زا  هدافتـسا  اـب 
نیا .دوش  راکـشآ  رچرب  يوگلا  اب  نآ  زیامت  هجو  ات  مینک  فیرعت  نشور و  ار  ناـمرظن  دروم  هلئـسم ي  عوضوم و  میناوت  یم  تسا »؟

.تسا نکمم  تایبرجت  عیاقو و  رورم  اب  عوضوم 

.تسا یماظن  یتینما و  یـسایس -  دیدج  ياهدـنور  يریگ  لکـش  زاغآ  دـیدج ، ماظن  رارقتـسا  يارب  شالت  ناریا و  رد  بالقنا  عوقو 
 - یـسایس ياهدادـخر  اب  هارمه  هیاسمه ، روشک  قارع ، ياه  شنکاو  دوب و  هاـش  هدـش ي  نوگنرـس  میژر  یماـح  هک  اـکیرما  راـتفر 
هب هقطنم  رد  هژیو  هب  ناناملسم  قارع و  نایعیش  تیعضو  هب  تیساسح  یعون  لاح ، نیع  رد  .دوب  زیگنارب  لمأت  روشک  لخاد  رد  یتینما 

يراتخاس رظن  زا  بالقنا و  نید و  هب  مامتها  یتیوه ، رظن  زا  دـیدج  هرود ي  رد  نیارباـنب ، .دـش  يریگیپ  اـهنآ  لـئاسم  دـمآ و  دوجو 
.تشاد رارق  اه  شنکاو  یشزرا و  نوناک  رد  بالقنا  شرتسگ  يارب  شالت  نینچمه  دیدج و  ماظن  ظفح  لیکشت و  هب  مامتها 

ناریا رد  یمالسا  بالقنا  دشر  هعسوت و  اهدمایپ و  اب  هک  دوب  نیا  رگنایب  شعفانم  نداتفا  رطخ  هب  لیلد  هب  اکیرما  ياهراتفر  عضاوم و 
رد هلخادم  راثآ  تفرگ و  یم  تروص  یمالسا  بالقنا  راهم  يارب  لرتنک  راشف و  یعون  نیاربانب ، .دنک  یم  هلباقم  هقطنم  حطـس  رد  و 

.دش یم  هدهاشم  ور » هنایم   » نایرج تیوقت  اب  یلخاد  روما 

دـض ياه  هورگ  زا  تیامح  قیرط  زا  دوب و  نارگن  قارع  نایعیـش  رب  بالقنا  ریثأـت  زا  هاـش  طوقـس  زا  يدنـسرخ  راـهظا  نمـض  قارع 
تاکرحت نیا ، رب  هوالع  .درک  یهدنامزاس  ار  هلخادم  یعون  ناریا  یلخاد  روما  رد  ناتسزوخ ، ناتسدرک و  رد  بلط  هیزجت  بالقنا و 

.درک داجیا  يزرم  ياهرهش  قطانم و  رد  ار  ینماان  یعون  قارع  يزرم  تازواجت  و 

ار ییوسمه  یعون  دز و  نماد  ار  اه  ینارگن  اجیردـت  یلخاد  تانایرج  نآ و  يا  هقطنم  نایماح  قارع و  اکیرما و  ياـه  شـالت  دـنور 
وریپ ناملسم  نایوجـشناد  تسد  هب  اکیرما  ترافـس  فرـصت  ریـسم ، نیا  رد  .درک  یم  نایب  بالقنا  ماظن و  هیلع  تامادقا  شالت و  رد 

زا سپ  اکیرما  ياه  تسایس  اب  هلباقم  يارب  ماما  طخ 
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.داد رییغت  ار  اه  ییورایور  اهدیدهت و  تیهام  دادرم ، ياتدوک 28  نوچمه  یثداوح  رارکت  زا  يریگولج  اکیرما و  هب  هاش  لاقتنا 

ترافـس فرـصت  هثداح ي  ریثأت  تحت  اما  دوب  ناریا  هب  هلمح  هداـمآ ي  دوب ، هدرک  راـنک  رب  ار  رکبلا  نسح  ریت 1358  رد  هک  مادـص 
اب دـیدج  ماظن  دوب  راودـیما  دـیامن و  هدـهاشم  ار  اکیرما  ناریا و  ییوراـیور  ماجنارـس  اـت  درک  فقوتم  ار  دوخ  ياـه  شـالت  اـکیرما 
ار يدیدج  ياه  شالت  درک ، یم  لابند  ار  راظتنا  ربص و  تسایـس  نامز  نآ  ات  هک  اکیرما  .دزیر  ورف  اکیرما  ياه  تسایـس  تامادقا و 

دوش روبجم  اددجم  ای  دیامن  طوقس  یلخاد  یتینما  یسایس -  ياه  نارحب  ینوریب و  راشف  رثا  رب  یمالسا  يروهمج  ماظن  ات  درک  زاغآ 
.دزاس رارقرب  اکیرما  اب  ار  دوخ  طباور 

تفرگ و دوـخ  هب  يدـیدج  تیهاـم  لکـش و  ناریا  هیلع  یناور  یتـینما و  یماـظن -  ياـه  تسایـس  فادـها و  تـالوحت ، نـیا  رثا  رب 
.دنکفا هیاس  قارع  راتفر  رب  هقطنم و  حطـس  رد  روشک ، لخاد  رد  یتینما  یـسایس -  ياهدادـخر  هیلک ي  رب  اکیرما  ناریا و  ییورایور 

رد قارع  ناریا و  زرم  رد  یماظن  ياه  يریگرد  درک و  دیدشت  ار  دوخ  یتینما  یماظن -  تامادقا  دـیدج ، عاضوا  بوچراچ  رد  قارع 
يارب یماـظن  تاـیلمع  سپـس  روشک و  نیا  میرحت  ناریا و  هب  هطبار  عطق  هب  اـکیرما  نآ ، تازاوـم  هب  .دیـسر  جوا  هب  نیدرورف 1359 

يزادنارب يارب  دحتم  يا  ههبج  درک و  رییغت  دیدج  شور  بیکرت و  اب  زین  یلخاد  تالوحت  دنور  .درک  مادقا  اه  ناگورگ  ناج  تاجن 
.تفرگ لکش 

زا سپ  تـالوحت  يزاـس  موهفم  .دـمآ  دوجو  هب  عاـفد  هلباـقم و  يارب  تیریدـم  یعون  یتـینما  یماـظن و  یـسایس ، تـالوحت  ربارب  رد 
تروص یگدـنرادزاب  فدـه  اب  لاس  نامه  رذآ  رد 5  نیفعضتسم  جیـسب  لیکـشت  اب  نابآ 1358 و  رد 13  اکیرما  ترافس  فرـصت 
الباقتم تشادن و  نارحب  دعاصت  هب  تبـسن  یگدـنرادزاب  ای  يریگـشیپ  يارب  يریثأت  شقن و  تامادـقا  نیا  زا  کی  چـیه  یلو  تفرگ 

.دش یهتنم  گنج  هب  مه  ماجنارس  تشاد و  همادا  ناریا  هب  گنج  لیمحت  يارب  اه  شالت 

لماش یجراخ  یلخاد و  تادـیدهت  هنوگچ  دـهد ، یم  ناشن  هام  تسیب  تدـم  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تـالوحت  دـنور  تیهاـم و 
مه اب  اکیرما  قارع و  تامادقا 
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عوقو هب  ماجنارـس  هدرتسگ و  عیـسو و  ياه  يریگرد  هب  یتینما  یماظن و  یـسایس ، دودـحم  ياـه  يریگرد  زا  اجیردـت  دـش و  قبطنم 
.دش رجنم  گنج 

ینید تیوه  یسایس و  تیدوجوم  .دوش  یم  عورش  دیدهت  یسررب  زا  يراتفر  يوگلا  یـسررب  يارب  تمیزع  هطقن  هبرجت ، نیا  هیاپ  رب 
شنکاو و بجوم  دیدهت  نیا  كاردا  هک  تفر  یم  رامـش  هب  نانآ  يارب  يدیدهت  دوب  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  هک  یبالقنا  - 

لیدـبت گنج  هب  هدرتسگ و  ار  نارحب  هدـیچیپ  قیمع و  یلماعت  رد  اـه  شنکاو  شنک و  دـعاصت  دـیدرگ و  نارحب  شیادـیپ  هجیتن  رد 
.درک

یلو تفای  نایاپ  قارع  ناریا و  گنج  هچرگ  هک  دـهد  یم  ناـشن  گـنج » نارحب -  دـیدهت -   » موهفم بوچراـچ  رد  عیاـقو  یـسررب 
تسا و مهم  هـچنآ  .دراد  هـمادا  ناـنچمه  هدـش و  عورـش  گـنج  هـب  نآ  لیدـبت  لاـمتحا  و  نارحب » دـیدهت -   » اـب يدـیدج  هرود ي 

سپـس نارحب و  هب  دـیدهت  لیدـبت  دـیدهت و  يریگ  لکـش  ياـهراک  زاـس و  هک  تسا  عوضوم  نیا  دوش  هجوـت  نآ  هب  دراد  ترورض 
؟ درک مادقا  نآ  نایاپ  يارب  يریگولج و  نآ  شرتسگ  زا  ناوت  یم  هنوگچ  گنج  عوقو  تروص  رد   (1) تسا ؟ هنوگچ  گنج 

نارحب و تیهاـم  .دوب  گـنج  سپـس  نارحب و  هب  نآ  لیدـبت  نآ و  دـیدشت  دـیدهت و  يریگ و  لکـش  لـصاح  قارع  ناریا و  گـنج 
، دـیدج ماظن  یـسایس  تیدوجوم  هیلع  قارع  تادـیدهت  تیهام  نینچمه  .درک  ادـیپ  یللملا  نیب  داـعبا  یلو  دوب  یلودـلا  نیب  گـنج ،

همتاخ يارب  ات  دش  بجوم  ناریا  تیدوجوم  دیدهت  اب  قارع  اددجم  گنج  ینایاپ  ياه  لاس  رد  یلو  دـش  بجوم  ار  گنج  نارحب و 
.دوب گنج  نایاپ  عورش و  رد  يروحم  لقث و  هطقن ي  دیدهت  دوجو  عقاو  رد  .دوش  هتفرگ  میمصت  گنج  ي 

رجنم ییایرد  ییاوه و  ینیمز و  ياه  هصرع  رد  گنج  هنماد ي  شرتسگ  هب  قارع  ناریا و  روشک  ود  نایم  گـنج  نارحب و  شرتسگ 
یماظنریغ قطانم  یتح  و 
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نیب زا  ار  گنج  داعبا  تالوحت  نیا  .درک  هدافتسا  هدرتسگ  روط  هب  زین  ییایمیش  ياه  حالس  زا  قارع  دش و  لماش  ار  عافد  یب  مدرم  و 
.درک لیدبت  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  هب  یلودلا 

رارکت رگنایب  گنج ، هب  نآ  لیدبت  لامتحا  یـسایس و  دودحم  ياه  نارحب  شیادیپ  تادیدهت و  موادت  قارع ، ناریا و  گنج  مامتا  اب 
هب دیاب  هک  تسا  یتاعوضوم  هلمج  زا  نآ  يراتفر » يوگلا   » دنور و نیا  رارکت  رب  مکاح  قطنم  .تسا  گنج  نارحب -  دیدهت -  دنور 

.دوش هجوت  نآ 

تـسا هتـشاد  دوجو  گنج  نارحب و  دـیدهت ، هرابرد ي  لاح  هتـشذگ و  رد  هک  یتایبرجت  و  رچرب »  » نارحب يوگلا  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
: دوب دهاوخ  ریز  تاعوضوم  لماش  يرظن  ثحابم  بوچراچ 

اه شزرا  عفانم و  هب  تبـسن  دیدهت  ققحت  ياهدمایپ  تارطاخم و  زا  ینارگن  يریگ  لکـش  زاغآ  هطقن  ینهذ و  یکاردا  دیدهت »  - » 1
.دش دهاوخ  یسررب  فیرعت و  هک  تسا  اه  شنکاو  اه و  شنک  يریگ و  میمصت  رد  رثؤم  یلماع  تسا و 

كاردا يریگ  لکـش  رد  تسا و  اه  ینارگن  مئالع و  روهظ  هلزنم ي  هب  تسا و  نارحب  زا  لبق  هلحرم ي  هک  تیعـضو » شیادیپ   - » 2
.تسا هدش  هجوت  نآ  هب  اذل  دراد  شقن  ینهذ 

راتفر و اب  نهذ  لماعت  لصاح  دروآ » یم  هعزانم  هعزانم ،  » و دروآ » یم  راتفر  راتفر ،  » هدـعاق ي ساـسارب  نارحب » يریگ  لکـش   - » 3
راتفر أشنم  كاردا  هلحرم ، نیا  رد  .دوش  یم  راکشآ  نآ  داعبا  هبناج  دنچ  ای  ود  تالماعت  رد  راتفر  لسلـست  اب  هک  تسا  نهذ  اب  راتفر 

رد یگدننکـش  هلزنم ي  هب  دـنک و  یم  مهارف  ار  نارحب  دـیدشت  هنیمز ي  عـقاو  رد  تسا و  هتفرگ  دوـخ  هب  ینیع  تروـص  هـک  تـسا 
، اه شنکاو  شنک و  رد  نارحب  دـعاصت  اهراتفر و  یگتـسویپ  رگید ، ترابع  هب  .دـشاب  یم  لرتنک  زا  اهدـنور  ندـش  جراخ  عاضوا و 

.دنک یم  میسرت  ار  يا  هدشن  ینیب  شیپ  ياه  تیعضو  زادنا و  مشچ 

هب نآ  لیدـبت  نارحب و  شرتسگ  زا  دـناوت  یم  تسا  حلـص  گنج و  لصاف  دـح  اساسا  نارحب  هکنیا  ضرف  اـب  نارحب » تیریدـم   - » 4
اب مهم  نیا  .دوش  عنام  گنج 
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عوقو تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا ، نکمم  دـیدج  تاـقفاوت  داـجیا  وگ و  تفگ و  هرکاذـم و  قـیرط  زا  اـهراتفر » رد  تسـسگ   » داـجیا
.دوب دهاوخ  ریذپان  بانتجا  گنج 

يارب یگدامآ  یعون  رگنایب  عیـسو  هنیزگ  يانعم  هب  هنادـنمتردق  هلباقم ي  .تسا (1)  مهم  رایـسب  هنیزگ  باختنا  نارحب  تیریدـم  رد 
دنور دراد و  سوکعم  ریثأت  یهاگ  دـهد و  یم  همتاخ  ار  گنج  هنیزگ  نیا  یهاگ  .تسا  یگدـنرادزاب  ای  هناریگـشیپ  مادـقا  گنج و 

.دنک یم  عیرست  ار  گنج  عوقو 

یبایزرا فعض  يانعم  هب  یهاگ  دوش  گنج  عوقو  زا  عنام  دناوت  یم  هک  یلاح  رد  نارحب  رانک  زا  روبع  ای  دودحم  هنیزگ ي  نینچمه 
.دنک یم  عیرست  ار  گنج  هب  یهتنم  ياهدنور  یهاوخ ، جاب  زایتما و  شیازفا  اب  دوش و  یم 

میـسقت هک  یتیعـضو  رد  اریز  تسا ؛ یـساملپید  تسکـش  ریذـپان و  باـنتجا  ياهدـنور  يریگ  لکـش  ياـنعم  هب  گـنج » عوقو   - » 5
.تسا ریذپان  بانتجا  گنج  عوقو  دشابن  نکمم  تارکاذم  رد  تسکش  يزوریپ و 

گنج هب  نداد  همتاخ  يارب  یللملا  نیب  حطس  رد  روشک و  ود  حطس  رد  نارگیزاب  يریگ  میمصت  رب  رظان  گنج » هب  نداد  نایاپ   - » 6
لکـش رد  هک  تسا  یلئاسم  زا  نآ  زا  يریگولج  ای  نآ  عورـش  يریذـپ  ناـکما  دـننامه  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  يریذـپ  ناـکما  .تسا 

.دراد یمهم  شقن  نآ  هب  نداد  همتاخ  ای  موادت  گنج و  هب  یهتنم  ياهدنور  يریگ 

رد ییازـسب  ریثأت  دـنراد  دوخ  ياهدرواتـسد  تیعقوم و  زا  نیفرط  هک  يروصت  گنج و  هب  نداد  نایاپ  هوحن ي  گنج ؛» زا  سپ   - » 7
ار نارحب  دیدهت -  زا  يدیدج  رود  دناوت  یم  عوضوم  نیا  دراد و  یللملا  نیب  هقطنم و  حطـس  رد  ای  یلودلا  نیب  دـیدج  لئاسم  داجیا 

.دروآ دوجو  هب  گنج  عوقو  لامتحا  اب 

نداد همتاخ  يارب  يریگ  میمـصت   » و گنج » عوقو   » زا يریگولج  يارب  نارحب » تیریدم   » و نارحب » «، » دیدهت  » میهافم تیمها  هب  رظن 
.دش دنهاوخ  یسررب  تاعوضوم  نیا  ثحب  همادا ي  رد  گنج ،» زا  سپ   » نآ و عوقو  تروص  رد  گنج » هب 
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شور و ناگدـنریگ ، میمـصت  تشادرب  عقاو  رد  .دـنا  هدرک  فیرعت  يریگ  میمـصت  درکیور  اـب  ار  نارحب  ناـققحم  زا  یخرب  . 36 - 1
.دنک یم  صخشم  نارحب  ربارب  رد  ار  اهنآ  يریگ  میمصت  یگنوگچ 
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دیدهت

یبایتسد زا  تعنامم  يارب  هوقلاب  لعفلاب و  نمـشد  تامادقا  تاین و  اه ، ییاناوت  يانعم  هب  یتینما  یـسایس -  تایبدا  رد  دیدهت  موهفم 
هدش فیرعت  دتفیب (1)  رطخ  هب  دصاقم  قئالع و  هب  لین  هک  يوحن  هب  هلخادم  ای  یلم  تینما  دصاقم  قئالع و  هب  يدوخ  زیمآ  تیقفوم 

.تسا

دیدهت .تسا  راظتنا  دروم  اما  هدماین  شیپ  زونه  هک  تسا  ینایز  ررض و  تراسخ و  یعون  راظتنا  ( 1968  ) سورازال نامگ  هب  دیدهت 
تیعضو رگید ، نایب  هب  .دشاب (2)  يا  هیشاح  ای  يزکرم  فیعض و  ای  يوق  لعفنم ، ای  لاعف  یسک  ياه  شزرا  هب  تبـسن  تسا  نکمم 

.تسا هار  رد  اه  شزرا  عفانم و  هب  تبسن  هک  دهد  یم  یبیسآ  زا  ربخ  افرص  تسا  دیدهت  شا  هجیتن  هک  كرحم  يروف 

عقاو رد  .دراد  اه  يریگ  میمصت  اه و  شنکاو  یهدناماس  دیدهت و  فیرعت  رد  یساسا  یـشقن  تادیدهت  ثحبم  رد  عفانم  اه و  شزرا 
، رالوکـس ماظن  کی  رد  اضرف  .تسا  عفانم  اـه و  شزرا  دوش  یم  دـیدهت  فیرعت  ییاسانـش و  بجوم  .دزیگنا و  یمرب  شنکاو  هچنآ 

لوصا شزرا و  يانبم  رب  يراذگتسایس  ینید و  ياه  شزرا  هب  شیارگ  هنوگ  ره  دوش  یم  ببس  یتسیرالوکس  یـشزرا  ماظن  تیهام 
.دنک یم  فیرعت  ار  دیدهت  نازیم  یتح  تیهام و  نآ ، ياه  شزرا  ماظن و  تیهام  اجنیا  رد  .دوش  یبایزرا  دیدهت  ینید ، رکفت  و 

ماهلا یعامتجا  ياه  شزرا  زا  یلم  عفانم  .دـنرادنپ  یم  بولطم  ار  نآ  هعماج  تیرثکا  هک  تسا  يزیچ  نآ  يانعم  هب  اـجنیا  رد  شزرا 
لوصا و هعماج ، یـشزرا  ماظن  رکفت و  تیهام  نیاربانب  .دنک  یم  صخـشم  ار  یجراخ  تسایـس  لوصا  فادها و  سپـس  دریگ و  یم 

.دهد یم  اقترا  یلم  نامرآ  هب  ار  نآ  دنک و  یم  صخشم  ار  عفانم  اه و  شزرا 

 - یسایس تالوحت  یگنهرف ، ياه  هاگدید  ، یخیرات تایبرجت  زا  رثأتم  هدیچیپ و  رایـسب  اه  شزرا  فیرعت  يریگ و  لکـش  راک  زاس و 
کی یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس -  تیوه  عومجم  رد  هک  تسا  رگید  تاـظحالم  زا  يرایـسب  یـسایس و  ماـظن  تیهاـم  یعاـمتجا ،

.دهد یم  لیکشت  هعماج ر ا 
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دلج اهدربهار ، اه و  تفایهر  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یلم  تینما  ياه  يژتارتسا  رب  يا  همدقم  کیجات ، اضردـمحم  رتکد  . 37 - 1
ص 51 و 52. ، 1381، کیژتارتسا ياه  یسررب  زکرم  لوا ،

ص 82. ذخأم 4 ، . 38 - 2
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یعون عفانم  اه و  شزرا  دـیدهت  لیلد ، نیمه  هب  دنتـسه ؛ یتیوه  هزوح ي  رد  ینهذ و  ینورد و  يرما  اه  شزرا  تسا  نشور  هکنانچ 
ار يدـیدج  يژرنا  رما  نیمه  دوش و  یم  بجوم  دـیدهت  ققحت  ياهدـمایپ  هدـنیآ و  تارطاـخم  هب  تبـسن  ار  ینهذ  نارحب  ینارگن و 

.دروآ یم  دوجو  هب  يریگ  میمصت  شنکاو و  يارب 

تلود نیاربانب  .داد  لکـش  تلود  لیکـشت  و  یمومع » تحلـصم   » مان هب  ار  یعوضوم  یعامتجا  یـسایس -  تـالوحت  دـنور  برغ  رد 
تسا یهلا  نوناق  عرـش و  ینید  عفانم  عجرم  اریز  تسین ؛ قبطنم  مه  اب  امازلا  ینید  عفانم  اب  یلم  عفانم  ینابم  .تسا  یلم  حلاصم  ظفاح 

یلم عفانم  یبایزرا  هلیـسو ي  عقاو  رد  .درادن  یـسدق  ینید و  هاگتـساخ  هک  تسا  یعامتجا  ياه  شزرا  یهاگ  یلم  عفانم  عجرم  یلو 
.تسا هفیظو  فیلکت و  ینید  عفانم  یلو  تسا  رگ  هبساحم  تینالقع 

هرابرد ي تسین و  یلم  تینما  هلئـسم  يدـیدهت  ره  هک  دـنک  یم  دـیکأت  یلم ، تینما  اب  تبـسن  رد  دـیدهت  هب  شرگن  رد  نازوب  يراب 
هب ار  تایح  ایناث  دشاب ؛ فراعتم  دعاوق  تالوقم  زا  جراخ  الوا  دیوگ : یم  یلم  تینما  عوضوم  ناونع  هب  دیدهت  کی  هناگود  یگژیو 

لیدبت (1) و یتینما  ریغ  هب  ار  یتینما  لئاسم  ات  میـشوکب  دیاب  دنک  یم  دیکأت  يو  لیلد  نیمه  هب  .دهد  رارق  ضرعت  دروم  يدـج  روط 
رب یلخاد ، تخاس  رد  توافت  تادیدهت ، فیرعت  رد  دـنک  یم  دـیکأت  نازوب  نینچمه  .مینک (2)  لح  فراعتم  دـعاوق  بوچراچ  رد 
اب هطبار  رد  ناشیداینب ، تیهام  هب  هجوت  اب  اـهروشک  ماـمت  یلو  .دراد  یمهم  ریثأـت  اـه  يریذـپ  بیـسآ  تادـیدهت و  فیرعت  هوحن ي 

راثآ یلخاد  ياه  توافت  یلو  .دنراد  یساسا  كارتشا  ناش  یسایس  لالقتسا  ینیمزرس و  ناینب  ياقب  هرابرد ي  یتینما  ياه  ینارگن 

38 ص :

ار عوضوم  ای  زیچ  کی  یلماع  هچ  هک  دنک  یم  شسرپ  حرط  تاعوضوم  ندرک  یتینماریغ  ای  یتینما و  یـسررب  رد  رویو  یلا  . 39 - 1
دنا ترابع  یتینما  لئاسم  : » تسا قبطنم  دیدهت  موهفم  اب  هک  دهد  یم  هئارا  فیرعت  خساپ  رد  يو  دـنک ؟ یم  لیدـبت  یتینما  هلئـسم  هب 

دنهد و یم  رارق  دیدهت  دروم  عیرس  نیداینب و  يا  هویش  هب  ار  تلود  روشک و  کی  لالقتسا  ای  تیمکاح  هک  یتالوحت  اهدادخر و  زا 
همانلـصف یقودص ، یلعدارم  همجرت   ) .دـننک یم  مورحم  شیوخ  لقتـسم  تیریدـم  هرادا و  تهج  هب  مزال  ییاناوت  تیلباق و  زا  ار  نآ 

(. ص 175 و 176 مراهچ ، موس و  هرامش ي  ناتسمز 1380 ، زییاپ و  هشیدنا ، گنهرف 
ات 11. ص 7  ، 1379  / 4  / 19 لالقتسا ، لته  سیلگنا ، رتسیم  تسو  هاگشناد  للملا  نیب  طباور  داتسا  نازوب ، يراب  . 40 - 2
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 . تسا (1) راذگریثأت  یتینما  يراذگتسایس  يارب  اه  تیولوا  یتینما و  لئاسم  فیرعت  رد  دراذگ و  یم  تینما  تخاس  رب  یقیمع 

هارمه موادت  رییغت و  اب  میهافم ، ریاس  اب  یگتـسویپ  رب  هوالع  یعامتجا  مولع  میهافم  ریاس  دننامه  دـیدهت  موهفم  تسا  نشور  هکنانچ 
تـسا لماکت  هعـسوت و  دشر و  لاح  رد  ایوپ و  يا  هدیدپ  نآ  موهفم  هیامنورد و  یلو  تسا  تباث  دـیدهت  هملک ي  مسا و  اهنت  .تسا 

.دراد یتوافتم  یناعم  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  هک 

يارب نکاس  هطقن  کـی  زا  ناوت  یمن  نآ  ندوب  ینهذ  تادـیدهت و  ثحب  هیاـمنورد  هب  هجوت  اـب  دـیدهت  موهفم  زا  فیرعت  هئارا  يارب 
زا ینهذ  كاردا  دیدهت و  نایم  قیمع  لماعت  یگتسویپ و  یعون  هکلب  درک  عورش  دیدهت  هب  تبسن  ینهذ  تاکاردا  هرابرد ي  حیضوت 

، تادیدهت زا  فیرعت  دیدهت و  موهفم  قیمعت  شرتسگ و  ییایوپ و  اساسا  دراد و  دوجو  فلتخم  ياه  نامز  حوطـس و  رد  تادـیدهت 
.دشاب یم  اهدادخر  عیاقو و  اب  موهفم  یگتسویپ  نیمه  لصاح 

ناوت یم  رگید ، نایب  هب  تسا و  فیرعتزاب  فیرعت و  عوضوم  دشاب  تخانـش  عوضوم  هکنآ  زا  شیپ  دوش  یم  هتفگ  دـیدهت  دروم  رد 
کی دزن  رد  هچنآ  .داد  هئارا  يداضتم  هاگ  فلتخم و  ياه  تشادرب  فیراـعت و  دوش ، یم  هتـشادنپ  دـیدهت  هک  دـحاو ، يا  هدـیدپ  زا 
الماک دـیدهت  اذـل  .دـبای  یمن  يا  هباـشم  نوگمه و  كرد  رگید ، ناـگبخن  دزن  رد  اـموزل  دوش  یم  فیرعت  دـیدهت  یـسایس  هبخن ي 

 . تسا (2) (subjective  ) هدرورپ تینهذ  یموهفم 

لماش ار  ریگرد  نیفرط  تاساسحا  كاردا و  هک  دراد  ینهذ  رـصنع  کی  دیدهت  : » دـسیون یم  دوخ  باتک  رد  زین  یجرون  یل  نیترام 
تاملپید .دنتـسه  ساسح  رایـسب  تشادرب  ءوس  بیرف و  نوچ  یتامادقا  هب  تبـسن  تادیدهت  ینهذ ، تیهام  نیمه  رطاخ  هب  دوش ، یم 

ار لباقم  فرط  ات  دـنریگ  یم  راک  هب  ار  دوخ  تراهم  مامت  دـننک  یم  يزاب  قرو  هک  یناسک  دـننام  یماـظن  ياـه  تسیژتارتسا  اـه و 
هغلابم و هب  تبسن  يریگمشچ  روط  هب  تادیدهت ، هک  ارچ  دنوش  یم  قفوم  دراوم  بلغا  رد  اهنآ  .دنیامن  تشادرب  ءوس  ای  بیرف  راچد 

ریبعت ءوس  راچد  ای  دنا  صقان  ای  تادیدهت ، لیلحت  يارب  زاین  دروم  تاعالطا  رثکا  دنتسه و  ساسح  هحماسم 

39 ص :

، هشیدنا گنهرف  همانلـصف  روپاسراپ ، دمحا  رتکد  همجرت ي  نآ ،» يوسارف  یناهج و  نیون  مظن  روشک ، تینما  ، » نازوب يراب  . 41 - 1
ص 86 و 87. مراهچ ، موس و  هرامش  ناتسمز 1380 ، زییاپ و 

ص 92 و 93. ذخأم 1 ، . 42 - 2
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اکیرما عافد  ترازو  نینچمه  .دنک  ینیب  شیپ  ار  تیوک  دـض  رب  مادـص  دـیدهت  تسناوتن  اکیرما  هجراخ  ترازو  هکنانچ  دـنوش  یم 
يانعم هب  تادیدهت  ندوب  ینهذ  هتبلا   (1) .دوب » هدرک  دروآرب  تیعقاو  زا  شیب  ارحـص  نافوط  تایلمع  زاغآ  زا  لبق  ار  مادص  تردـق 
.تسین دوش  یم  هتفگ  یعامتجا  مولع  لـک  رد  يرظن  ارف  ثحاـبم  تفرعم و  یـسانش  هعماـج  رد  يراـگنا » هزاـس   » هیرظن ي رد  هچنآ 

، اهراجنه دعاوق ، یناعم ، نابز ، شقن  رب  دراد  یتایـصوصخ  هچ  دوش و  یم  هتخاس  هنوگچ  تیعقاو  هکنیا  هب  خـساپ  رد  يراگنا  هزاس 
يزیچ هن  تسا و  هدش  عادـبا  هتخاس و  هک  دوش  یم  یقلت  يزیچ  ناهج  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  دـیکأت  تیوه (2)  گنهرف و  اهداهن ،
هطساو یب  لقتسم و  یـسرتسد  رظنم ، نیا  زا  رگید ، نایب  هب  .درک  ضرف  هدش  هداز  لبق  زا  يدوجوم  ای  ملـسم  یعیبط ، ار  نآ  ناوتب  هک 

يزاسانعم نیا  دـننک و  یم  ادـیپ  انعم  دـنریگ و  یم  لکـش  یعامتجا  ییاضف  رد  یناسنا  ياه  شنک  همه ي  .تسین  نکمم  ناـهج  هب 
هورگ دارفا و  هک  تسا  يریـسفت  ياه  هکبـش  یعامتجا  ناهج  نایب ، کی  هب  .دـهد  یم  لکـش  ناهج  تیعقاو  هب  شیب  مک و  هک  تسا 

 . دنهد (3) یم  لکش  ار  اهنآ  یناسنا  ياه 

ثحب رد  .دهد  یم  لکش  ار  تیعقاو  هک  تسا  يزاسانعم  نیا  هکلب  درادن  دوجو  یعیبط  رما  يانعم  هب  تیعقاو  يراگنا ، هزاس  رظنم  زا 
شنکاو شنک و  أشنم  رطخ  زا  كاردا  تاروصت و  يریگ  لکش  تیعقاو و  اب  نهذ  لماعت  عقاو  رد  تادیدهت ، ندوب  یکاردا  ینهذ و 

یم بجوم  هتـسویپ  مه  هب  لاعف و  یلماعت  رد  نآ  زا  یکاردا  ینهذ و  ریثأت  ینوریب و  تاـیعقاو  رگید ، ناـیب  هب  .دوش  یم  یباـیزرا  اـه 
.دریگب لکش  دیدهت  موهفم  دوش 

کمک تیعقاو  داجیا  هب  دـناوت  یم  دـشاب ، مه  طلغ  رگا  یتح  نمـشد ، زا  تشادرب  یعامتجا ، ناسانـش  ناور  رظن  ربانب  لاـح  نیع  رد 
فرط زا  تسا  نکمم  نیفرط  زا  یکی  یعافد  تکرح  دنریگ  یم  جوا  اه  نظءوس  یتقو  هک  دماجنیب  يرود  ینیب  شیپ  نیا  هب  دـنک و 

ياه نظءوس  دییأت  هب  اهنت  لمعلا  سکع  نیا  هک  دـنازیگنارب  یلباقتم  یعافد  مادـقا  ماجنا  هب  ار  نآ  دوش و  یقلت  زیمآ  کیرحت  لباقم 
هب دوش  یم  تیعقاو  يریگ  لکش  بجوم  تینهذ  .دنک (4)  یم  کمک  لوا  فرط 

40 ص :

هعلاطم يارب  عماج  یتفایهر  ، » دراوراه هاگـشناد  رد  هنایمرواخ  تاعلاطم  ققحم  یـسایس و  مولع  داتـسا  نیترام ، یجرون  .یل  . 43 - 1
راهب يدربهار ، تاعلاطم  هدکـشهوژپ  يرـصن ، ریدق  همجرت  هنایمرواخ ، رد  تینما  دیدج  هرهچ  باتک  هنایمرواخ ،» رد  یلم  تینما  ي 

ص 53. ، 1383
لاس ناتـسمز 1382 ، یجراخ ، تسایـس  همانلـصف  یجراخ ،» تسایـس  ات  یللملا  نیب  طباور  زا  يراگنا  هزاس   » ناـیداه رـصان  . 44 - 2

ص 945. هرامش 4 ، مهدفه ،
ص 918 و 919. نامه ، . 45 - 3

دیحو بیط ، اضریلع  همجرت  مود ، دـلج  لـلملا ، نیب  طـباور  رد  ضراـعتم  ياـه  هیرظن  فارگزتلاـف ، تربار  یترئود و  زمیج  . 46 - 4
ص 444. ، 1376 مود ، پاچ  سموق ، رشن  یگرزب ،
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 - یـسایس ياهدادـخر  عوـقو  شنکاو و  شنک و  بجوـم  دراذـگ و  یم  رثا  تیعقاو  يریگ  لکـش  رب  ینهذ  تاـکاردا  هک  اـنعم  نیا 
.دوش یم  یماظن  یتینما و 

طیارش زا  یکی  دیدهت  زا  یشان  تاروصت  : » دسیون یم  دوخ  باتک  رد  نارحب  يریگ  لکـش  رب  دیدهت  ریثأت  هرابرد ي  نهوک  دنومیر 
هتـشر کی  بجوم  دیدهت  زا  یـشان  روصت  .دـش  دـهاوخن  داجیا  زین  نارحب  دوشن ، داجیا  يروصت  نینچ  رگا  تسا و  نارحب  يرورض 

یتامادقا هک  دـنیوگ  دـیلقت » دـنیارف   » نآ هب  یعامتجا  یـسانش  ناور  حالطـصا  رد  دنـشاب و  یم  نارحب  صخاش  هک  دوش  یم  یعیاقو 
 . (1) .تسا » هدش  ینیب  شیپ  رطخ  اب  ههجاوم  يارب 

ندومن نشور  نییبت و  يارب  شالت  دنک : یم  دیکأت  دیدهت  قطنم  مهف  يارب  نآ  كرد  تیمها  دیدهت و  زا  یـشان  تاروصت  رب  نهوک 
لباقتم تامادـقا  یبایزرا  کی  یتسیاب  ارچ  هکنیا  رظن  یتالالدتـسا  اـب  هارمه  دراد  دوجو  دـیدهت  زا  یـشان  روصت  سپ  رد  هک  یقطنم 

.دراد یصاخ  تیمها  دنزب  مه  هب  ار  للملا  نیب  ماظن  تابث  تسا  نکمم  هک  دوش  رجنم  ار  ینهذ  زا  رود 

ردیانـسا دراچیر  .تشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  دریذپ  یم  ریثأت  یتاظحالم  زا  تسا  یکاردا  ینهذ و  يرما  هک  دیدهت  موهفم  شریذپ 
يو .تسا  ناریگ  میمـصت  تینهذ  هجیتن ي  اهروشک  مادـقا  درک  تاـبثا  کیتنربیاس (2)  هزوح  زا  نتـسج  يرای  اب  راـب  نیتسخن  يارب 

یلدـم تخادرپ و  ناریگ  میمـصت  تینهذ  رب  راذـگریثأت  یلخاد  ياهورین  عبانم و  یـسررب  هب  اه  تلود  شنکاو  شنک و  كرد  يارب 
دراد تیمها  هـچنآ  تـسین و  مـهم  ینیع  یعقاو و  ناـهج  رگـشهوژپ  نـیا  رظن  زا  .درک  هـئارا  لـماعت » شنکاو و  شنک ،  » هـب موـسوم 

یم لکش  تیعـضو  هب  ار  ناراذگتـسایس  شرگن  اه ، تشادرب  نیا  هک  ارچ  تسا  تیعـضو  زا  اهنآ  فیرعت  ناریگ و  میمـصت  تشادرب 
 . دراد (3) یم  او  میمصت  ذاختا  هب  دهد و 

رد تیعضو  کی  هب  خساپ  ای  فلتخم  تامادقا  هلسلس  نایم  زا  باختنا  فده ، نییعت  هنوگ  ره  دسیون  یم  دوخ  باتک  رد  زین  یتسلاه 
يدح ات  ار  صاخ  یطیحم 

41 ص :

ص 222. ، 1370 نارهت ، ریفس ، رشن  اه ، یج  هشیش  یفطصم  همجرت  یللملا ، نیب  تسایس  رد  يزاب  دعاوق  نهوک ، دنومیر ، . 47 - 1
.تاعالطا یناهج  هکبش  . 48 - 2

همانلـصف لـیلحت ،» بتکم  ياـه  بیـشن  زارف و  ییارگ و  عقاو  اـسپ  تفاـیارف  رد  یجراـخ  تسایـس  ، » یمرک ریگناـهج  رتـکد  . 49 - 3
ص 113. هرامش 31 ، راهب 1383 ، کیژتارتسا ، تاقیقحت  زکرم  دربهار ،
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یم ناشن  شنکاو  شنک و  طیحم  زا  دوخ  تاروصت  بسحرب  دارفا  .داد  حیضوت  تیعقاو  زا  ناراذگتـسایس  تاروصت  هیاپ  رب  ناوت  یم 
تیعـضو نیا  هچنآ  هرابرد ي  تموکح ، یمـسر  تاماقم  رواب  هک  درادن  تیمها  ردق  نآ  طیحم  تیعـضو  يراذگتـسایس ، رد  .دنهد 

ای تیعقاو  فدـه ، نیا  زا  نانآ  یبایزرا  طیارـش ، ای  تیعقاو  فدـه ، زا  دارفا  كرد  زا  تسا  تدابع  روصت  زا  اـم  روظنم  .دـشاب  دـیاب 
طیارـش ای  تیعقاو  فده ، يارب  دارفا  نیا  هک  یموهفم  نآ و  شزرا  ای  ندوب  هنامـصخ  ای  هناتـسود  يدـب ، ای  یبوخ  هیاپ ي  رب  طیارش 

ار یفلتخم  میهافم  تیعـضو ، کی  زا  فلتخم  ناراذگتـسایس  زین  یجراخ  تسایـس  رد  .دـننک  یم  جاتنتـسا  نآ  زا  ای  دـنا  لئاق  روبزم 
، دننک یم  جاتنتـسا  نآ  زا  یفلتخم  جیاتن  دنزاس و  یم  صخـشم  نوگانوگ  قرط  هب  ار  تیعـضو  کی  هک  اجنآ  زا  دـننک و  یم  كرد 

هتـشادن ای  هتـشاد  طابترا  تیعقاو  اب  تسا  نکمم  ینیع  تیعـضو  زا  یبایزرا  لیلد ، نیمه  هب  .تشاد (1)  دـنهاوخ  یتوافتم  ياهراتفر 
 . دشاب (2)

اب يدحاو  عوضوم  دادـخر و  زا  اریز  دریگرد ، یعیـسو  تاشقانم  تادـیدهت  فیرعت  رد  تسا  هدـش  ببـس  تادـیدهت  ندوب  یکاردا 
هدـیدپ ي تیهاـم  زا  افرـص  تواـفت  نـیا  .دراد  دوـجو  یتواـفتم  ياهریــسفت  اـه و  تـشادرب  زیمآدـیدهت ، يریگ  تـهج  اهدـمایپ و 

.دـشاب یم  تادـیدهت  عوضوم  زا  توافتم  ياهریـسفت  دـیدهت و  موهفم  ندوب  یکاردا  لیلد  هب  رتشیب  هکلب  تسین ، رثأـتم  زیمآدـیدهت 
تروص هدش و  راکـشآ  تادیدهت  تیهام  هک  دوش  یم  لصاح  ینامز  دراوم ، یخرب  رد  تادیدهت  زا  فیرعت  هرابرد ي  رظن  تدحو 
تدحو هب  یبایتسد  تروص ، نیا  رد  .دـشاب  هتفرگ  لکـش  يزادـنارب  ای  گنج  اب  لالقتـسا  تیدوجوم و  هرطاخم  يانعم  هب  نآ  ییاهن 
.تشاد دهاوخن  دیدهت  لرتنک  راهم و  یگدنرادزاب و  هناریگشیپ ، هلباقم ي  رد  يریثأت  شقن و  دیدهت ، ققحت  زا  سپ  فیرعت  رد  رظن 

فیرعت ار  دیدهت  عوضوم  ناوت  یم  هنوگچ  دراد  دوجو  تادیدهت  فیرعت  دـیدهت و  موهفم  زا  هک  یتاظحالم  حیـضوت و  نیا  اب  لاح 
؟ درک

یـسررب اـب  تسخن  شور  رد  درک : یـسررب  ناوت  یم  ار  تادـیدهت  دـیدهت و  موهفم  تواـفتم  شور  رظنم و  هس  زا  دـسر  یم  رظن  هب 
يانعم هب  گنج  نارحب و 

42 ص :

ترازو تاراشتنا  يرـس  مراط  دوعـسم  یمیقتـسم و  مارهب  همجرت ي  للملا ، نیب  تسایـس  لیلحت  ینابم  یتسلاـه ، .یج  .یک  . 50 - 1
ص 557 و 558. ، 1380 موس ، پاچ  هجراخ ، روما 

ص 497. نامه ، . 51 - 2

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 1022 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_42_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_42_2
http://www.ghaemiyeh.com


دروم ار  تادـیدهت  ساـسا  نیا  رب  درک و  شـسرپ  ثداوح  عوقو  ياـهراک  زاـس و  لـلع و  اـه و  هشیر  زا  ناوت  یم  تادـیدهت  ققحت 
کی هلزنم ي  هب  دوش و  یم  لـصاح  تخانـش  تادـیدهت  عیاـقو و  تیهاـم  زا  رتـشیب  شور ، نیا  اـب  .درک  فیرعت  داد و  رارق  یـسررب 
یمن ار  ناکما  نیا  یـسررب  ریـسم  اریز  دنک ، یمن  گنج  هب  تادـیدهت  لیدـبت  زا  يریگـشیپ  هب  یکمک  هنوگ  چـیه  یلو  تسا  هبرجت 

.دهد

رد ناگدـنریگ  میمـصت  ناراذگتـسایس و  يریگ  میمـصت  یفاکـش  دـبلاک  قرط  زا  ناوـت  یم  ار  تادـیدهت  هـب  هجوـت  مود ، شور  رد 
هکنیا دوش و  یم  هجوت  یتخانـش  ناور  لیلحت  اب  ناگدنریگ  میمـصت  تاروصت  تینهذ و  هب  رظنم  نیا  زا  .داد  ماجنا  اه  هنیزگ  باختنا 

.دراذگ یم  ریثأت  تاروصت  اه و  تینهذ  يریگ  لکش  هب  ییاهراک  زاس و  هچ  اب  یلماوع  هچ 

ياـنعم هب  شور  نیا  اـب  دـیدهت  فیرعت.دوش  یم  هجوت  دـیدهت  هلزنم ي  هب  گـنج ، نارحب و  هب  یهتنم  ياهدـنور  هب  موس ، شور  رد 
هب دیدهت  لیدبت  يریگـشیپ  ینیب و  شیپ  يارب  شور  نیا  زا  .تساه  تیعـضو  نیرتدب  عوقو  لامتحا  هدنیآ و  ياهزادنا  مشچ  میـسرت 

، تادیدهت ققحت  زیمآ  تراسخ  ياهدمایپ  رطخ و  زا  ینهذ  كاردا  يانعم  هب  دـیدهت  فیرعت  اب  دوش و  یم  هدافتـسا  گنج  نارحب و 
.تسا قبطنم 

گنج هک  تیعقاو  نیا  ساسارب  نارگشهوژپ  زا  یخرب  تسا  هدش  ببس  تینهذ  هیاپ ي  رب  يریگ  میمـصت  دیدهت و  زا  دیدج  فیرعت 
تسردان تواضق  هابتشا و  هبساحم ي  مهافتءوس ، تسردان ، كرد  رثا  رب  ار  گنج  عوقو  داد  دهاوخن  خر  نادرمتلود  میمـصت  نودب 

تـسا دقتعم  وا  .تسا  گنج  زا  یناور  للع  نیا  هب  دقتعم  گنیدلاب  تنک  رظن  ساسارب  ( 1976  ) سیورج تربار  .دننک (1)  یبایزرا 
دوخ زا  رت  مهم  تایعقاو  زا  ریواصت  نیا  .تسا  هدرک  میـسرت  ناهج  رد  دوجوم  تایعقاو  زا  صاخ  يریوصت  دوخ  يارب  یناسنا  ره  هک 

ساسارب ار  ناهج  ام  دهد و  یم  ناشن  ام  هب  ار  تایعقاو  هک  تسا  یکنیع  دننامه  دهد و  یم  لکش  ار  ام  راتفر  هک  ارچ  تسا ، تیعقاو 
 . مینک (2) یم  ریسفت  دوخ  نهذ  هتخاس ي  شیپ  زا  میهافم 

گنج تاغیلبت و  تسا و  هدش  ببـس  هک  دنراذگ  یم  مادقا  يریگ و  میمـصت  رد  یـشقن  دـیدهت  زا  تاروصت  تینهذ و  نیا  رب  هوالع 
رب يراذگریثأت  يارب  یناور 

43 ص :

رد يژتارتسا  باتک  يرگ ، سا  نیلاک  نهوک ، تویلا  رتریو ، زمیج  سیلیب ، ناج  حلـص ،» طیارـش  گنج  للع  ، » تنراگ ناج  . 52 - 1
ص 115 و 116. ، 1382 راهب ، نارهت ، رصاعم ، راربا  تاراشتنا  يریبخ ، کباک  همجرت  رصاعم ، ناهج 

.نامه . 53 - 2
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اریز دبای ؛ یم  شرتسگ  زین  مادـقا  يریگرد و  هب  عوضوم  نیا  هنماد ي  هتبلا  دـنک ؛ ادـیپ  ییازـسب  تیمها  شقن و  لباقم  فرط  تینهذ 
ار فلا »  » تلود ياضاقت  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد  رواب  دـیاب  ب »  » تلود .دراد  یگتـسب  نآ  رابتعا »  » هب همه  زا  شیپ  دـیدهت  ندوب  رثؤم 

.دشاب هتشاد  دوجو  بسانت  هلداجم  دروم  هلئسم  دیدهت و  تدش  نایم  دیاب  نیا ، رب  هوالع  .دش (1)  دهاوخ  یلمع  دیدهت  دنکن  تباجا 
کی رد  ار  تادـیدهت  دـبای و  شرتـسگ  یلمع  تامادـقا  هب  تاـغیلبت  یناور و  گـنج  هنماد ي  دوـش  یم  ببـس  تاـظحالم  نـیا   (2)

.دیامن لیدبت  نارحب  هب  چیپرام  تامادقا  لسلست 

نارگن هچنآ  تادیدهت ، هب  شنکاو  رد  ندرک  مادقا  دیدهت و  زا  ینهذ  تاروصت  ندـش  هنیداهن  تادـیدهت و  يریگ  لکـش  ریـسم  رد 
طلغ و تاروصت  يریگ  لکش  هکلب  تسین  گنج  سپس  نارحب و  هب  دیدهت  هجیتن  رد  مادقا و  هب  تاروصت  لیدبت  افرـص  تسا  هدننک 

درب یم  نایم  زا  ار  نآ  راهم  دـیدهت و  ندرک  دودـحم  ياه  تصرف  ناکما و  اریز  تسا ؛ زیمآ  هرطاخم   (3) رییغت ، لباقم  رد  تمواقم 
.دوش یم  رجنم  گنج  عوقو  تموصخ و  دیدشت  هب  يریذپان  بانتجا  وحن  هب  (4) و 

نارحب

رگید لماوع  زا  يا  هراپ  یتینما و  یـسایس -  ياهدادـخر  يریگ ، عضوم  طیحم ، رد  ینوگرگد  ساسارب  هدـننک  نارگن  میـالع  روهظ 
ار يدیدج  تایعقاو 

44 ص :

ص 310. ذخأم 30 ، . 54 - 1

ص 310. ذخأم 30 ، . 55 - 2
، ایک يدـسا  زانهم  مجرتم  یقیبطت ،» دـید  ارف  زا  یجراـخ  تسایـس  لـیلحت   » یلـسیب ناـیر  سیتنـال و  يرفج  وبراـک ، تیلوژ  . 56 - 3

ص 157. هرامش 31 ، راهب 1383 ، کیژتارتسا ، تاقیقحت  زکرم  دربهار ، همانلصف 
دوش گنج  هب  لیدبت  ات  دوش  یم  دـیدشت  هلحرم  هب  هلحرم  دراد و  دوجو  گنج  نارحب ، حلـص ، هلحرم ي  هس  ره  رد  دـیدهت  . 57 - 4

، میتـسه يا  هتـسه  ثحب  ریگرد  اـم  هک  نونکا  هلحرم ؟ مادـک  تسا ، هدـیچیپ  یلیخ  دـیدهت  فیرعت  نیارباـنب  دـیدهت ) ندـش  ققحم  )
تسژ اه و  فرح  اهدراگ و  نیا  ای  دننک  یم  دیدهت  ار  ام  دنراد  لیئارـسا  اکیرما و  اعقاو  ایآ  هک  هلئـسم  نیا  كرد  ندیمهف و  اتقیقح 

ار ام  هک  یتلود  زا  میـشاب و  هتـشاد  يرتشیب  تاعالطا  هقطنم  لک  زا  ام  هک  ردـقچ  ره  .تسا و  لکـشم  یلیخ  تسا ، یناور  گنج  اه 
یجراخ یلخاد ، لئاسم  تسا ، هلئسم  نیدنچ  راتفرگ  هن ؟ ای  دراد  لمع  يدازآ  ایآ   ) میشاب هتـشاد  رتشیب  تاعالطا  زین  دنک  یم  دیدهت 
نیاربانب .میتسین  يریگ  میمصت  يریگ و  عضوم  تسرد و  كرد  هب  رداق  ام  میشاب ، هتـشادن  تخانـش  بوخ  ار  دوخ  لخاد  رگا  ...و ،)

ار يا  هقطنم  ...و  ار  شا  یجراخ  ياه  يراتفرگ  ار ، شا  یلخاد  تیعضو  اه ) فعض  اه -  توق   ) تخانش لماک  دیاب  ار  لباقم  تلود 
ارگ مه  ام  اب  دنناوت  یم  هک  ییاهرتسب   ) ییارگ مه  ناکما  .تخانش  دیاب  ار  نامدوخ  لخاد  تخانش ؛ دیاب  میرب  یم  رـس  هب  نآ  رد  هک 

.تسا هدیچیپ  یلیخ  یلیخ  هلئسم  تفرگ ، میمصت  درک و  يریگ  عضوم  ناوتب  ات  ...و  تخانش  دیاب  جراخ ) رد  دنوش 
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لماعت رد  هک  تسا  دیدج  تایعقاو  روهظ  زا  رثأتم  دیدهت  كاردا  .تسا  دیدج  تیعضو » شیادیپ   » هلزنم هب  هک   (1) دهد ، یم  لکش 
.دهد یم  لیکشت  ار  اه  شنکاو  شنک و  دیدهت و  موهفم  ینهذ  كاردا  اب 

دـسرپ یم  تسا و  هدرک  هجوت  تایعقاو  نهذ و  لـماعت  زاـغآ  هلزنم  هب  تیعـضو  شیادـیپ  عوضوم  هب  يرگید  رظنم  زا  رچرب  لـکیام 
: دنک یم  دـیکأت  يدـیلک  ياه  صخاش  رب  خـساپ  رد  سپـس  يو  دومن »؟ ییاسانـش  ار  یتینما  یماظن -  نارحب  کی  ناوت  یم  هنوگچ  »

هراشا عوضوم  ود  هب  حیضوت  نیا  اب  يو   (2) .دشاب » یم  راکشآ  تموصخ  تیعطاق و  زا  یکاح  یلمع  یـساسا ، ياه  شزرا  دیدهت  »
شزرا دیدهت  نازیم  مجح و  هیاپ ي  رب  دیدهت  تیهام  تخانـش  نیاربانب  .تسا  اه » شزرا   » یـساسا هلئـسم ي  هکنآ  تسخن  دنک : یم 

تشادرب اه و  شزرا  دیدهت  حیضوت  نیا  اب  .تسا  راکـشآ  تموصخ  يانعم  هب  اه  شزرا  دیدهت  نیا ، رب  هوالع  .دوش  یبایزرا  دیاب  اه 
حیـضوت رگا  .دهد  یم  لکـش  ار  اه  شنکاو  شنک و  هک  تسا  يدیدج  تیعقاو  روهظ  رگنایب  راکـشآ  تموصخ  ناونع  هب  نآ  زا  اه 

هیلع دـیدهت  نازیم  نارحب (3)  کـی  هقرج  عقاو  رد  نارحب و  فیرعت  رد  يدـیلک  صخاـش  تفرگ  هجیتـن  ناوـت  یم  میریذـپب  ار  رچرب 
.دشاب یم  دیدج  تیعضو  شیادیپ  رگنایب  تسا و  هتفرگ  لکش  یلماوع  اهدادیور و  هلسلس  کی  رثا  رب  هک  تساه  شزرا 

راتفر  » هکنیا دـنک و  یم  ثحب  دـننک  یم  ذاختا  هک  یعـضاوم  اه و  فرط  نایم  هلداجم ي  زا  نآ  فیرعت  نارحب و  هرابرد ي  یتسلاه 
هیقب ي دیاش  و  ب »  » فرط عفانم  ای  اه  تساوخ  اب  ریاغم  یعضوم  فلا »  » فرط هک  دریگ  یم  لکش  ینامز  الامتحا  فالتخا  رب  ینتبم 
Condition of  ) یباـیمک تیعــضو  تایــصوصخ  ناـمه  ینارحب » تیعــضو  ، » ور نـیا  زا  دــنک ؛ یم  ذاـختا  رگید  ياــه  فرط 

یقلت رگید  فرط  عضوم  نایز  هب  یعوضوم  هنیمز ي  بوچراچ  رد  فرط  کی  تکرح  نآ  رد  هک  دراد  ار  ( scarcity

45 ص :

یتلود نیب  نارحب  کی  هک  دـنک  یم  حرط  ار  شـسرپ  نیا  نارحب  عورـش  هراـبرد ي  دوخ  باـتک  زا  يرگید  ياـج  رد  رچرب  . 58 - 1
قیرط زا  تلود  کی  یجراخ  تسایـس  رد  نارحب  زورب  اب  نارحب  عون  نیا  دـسیون : یم  خـساپ  رد  سپـس  يو  دوش ؟ یم  زاغآ  هنوگچ 
یلخاد یلـصا  لماع  تسا  نکمم  نارحب  نیا  كرحم  .دیآ  یم  دوجو  هب  یللملا  نیب  طیحم  رییغت  ای  مهم  قافتا  کی  هنامـصخ ، لمع 

(. ص 1000 و 1001 مود ، دلج  ناهج ، تسایس  رد  نارحب   ) دشاب یجراخ  ای 
ص 23 و 24. ذخأم 4 ، . 59 - 2

، يدربهار تاعلاطم  هدکـشهوژپ  نارهت ، لدحبـص ، یلع  یتابث ، یب  ضراـعت و  نارحب ، دـلفنکلیو ، ناـتاناج  رچرب و  لـکیام  . 60 - 3
ص 124. ، 1382
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، يدامتعا یب  داضت ، دنک ، یم  دـیکأت  دـناد و  یم  نظءوس  يدامتعا و  یب  زا  هتفرگ  تأشن  مه  ار  فالتخا  شنت و  يو  .دوش (1)  یم 
یتخانش ناور  دعب  فالتخا و  زا  یئزج  شنت  هکلب  دنتسین (2)  نارحب  ای  فالتخا  کی  زورب  يارب  یفاک  طیارـش  نآ  دننام  نظءوس و 

نآ صخشم  هجو  تسا و  فالتخا  زا  يا  هلحرم  نارحب  دسیون  یم  تسیچ »؟ نارحب  سپ   » شسرپ هب  خساپ  رد  سپس  يو  .تسا  نآ 
هدشن ینیب  شیپ  تامادقا   - 1 لماش : ار  نارحب  ياه  هناشن  يو  .تسا  یلبق  فالتخا  هجیتن ي  رد  راظتنا  زا  رود  عیاقو  یناـهگان  زورب 

هب ساسحا   - 4 ییوگ ؛ خساپ  ای  يریگ  میمـصت  يارب  تقو  قیـض  ساسحا   - 3 رطخ ؛ ندوب  میظع  ساـسحا   - 2 فلاخم ؛ فرط  ي 
ناکما دشاب  هتـشادن  دوجو  یفالتخا  لبق  زا  رگا  دـنک : یم  دـیکأت  رکذ و  ندرکن ؛ مادـقا  رطاخ  هب  راب  تبیـصم  بقاوع  ندـمآ  دوجو 

 . .دنک (3) ادیپ  تیلعف  اه  ساسحا  ای  اهدادخر  زا  کی  چیه  درادن 

، اه شنکاو  يارب  يریگ  میمـصت  هکلب  تسین ، دـیدهت  تیهام  لیلد  هب  افرـص  اـه  ینارگن  دـیدهت و  تیهاـم  زا  كرد  هلحرم ، نیا  رد 
شنکاو ترورـض  دـیدهت و  تیهام  هلحرم ، کی  رد  .دوش  یم  ینهذ » نارحب   » بجوم رگید  لئاسم  زا  يا  هراـپ  تارییغت و  ترورض 

و نارحب »  » اه شنکاو  يریگ و  میمصت  ترورـض  ینهذ  نارحب  يریگ  لکـش  زا  سپ  یلو  دوش  یم  ینهذ  نارحب  يریگ  لکـش  أشنم 
دوش و یم  بجوم  ار  اه  شزرا  هب  تبـسن  ینارگن  دیدج  عیاقو  اهدادـخر و  روهظ  رگید ، ترابع  هب  .دـهد  یم  لکـش  ار  نآ  تیهام 

عفر يارب  شالت  ریـسم  رد  دروآ و  یم  دجو  هب  ار  ینهذ » نارحب   » دراذگ و یم  ریثأت  تاکاردا  رب  دیدهت  .تسا  دـیدهت  يانعم  هب  نیا 
رد رویرهش 1380 )  ) ربماتپس 2001 هثداح 11  الثم  .دریگ  یم  لکش  نارحب » ، » دیدج ياه  شنکاو  يریگ و  میمـصت  اب  ینهذ  نارحب 

میمـصت .دـش  بجوم  ناریا  هملج  زا  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  ار  ینهذ  ینارگن  یعون  هثداـح  نیا  ربارب  رد  اـکیرما  شنکاو  اـکیرما و 
هب دیدهت  و  ترارـش » روحم   » تسرهف رد  ناریا  مان  نداد  رارق  اهدـعب  ناتـسناغفا و  رد  هدـعاقلا  نابلاط و  هب  هلمح  يارب  اکیرما  يریگ 

ار روشک  ود  تابسانم  اکیرما ، ياهراتفر  عضاوم و  الباقتم  ناریا و  يریگ  میمـصت  شنکاو و  .دش  ینهذ  نارحب  بجوم  یماظن  مادقا 
تیعضو داد  رییغت 

46 ص :
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ار تلود  کی  یجراخ  ای  یلخاد  طیحم  رییغت  هک  تسا  طرش  هس  زا  یـشان  یجراخ  تسایـس  نارحب  کی  رچرب ، رظن  زا  .دش  ینارحب 
: تشاد دهاوخ  هارمه  هب 

ياه تموصخ  هب  دورو  داـیز  لاـمتحا   - 3 شزرا ؛ دـیدهت  هب  خـساپ  نیعم  نامز  زا  یهاـگآ   - 2 یـساسا ؛ ياه  شزرا  دـیدهت   - 1
 . .دنتسه (1) درفنم  تلود  ناگدنریگ  میمصت  حطس  نیرتالاب  هب  طوبرم  تاروصت  طرش  هس  نیا  .یماظن 

نارحب یللملا و  نیب  یسایس  ياه  شنک  نایرج  رد  تیعـضو  رد  ینوگرگد  دراد ؛ دوجو  مه  يرگید  تاحیـضوت  نارحب  فیرعت  رد 
هک نارگید  دووـل و  رنه  نـینچمه  .تساهدادـیور (2)  تدـش  رگنایب  هک  روما  تدـم  هاتوک  ندیـشاپ  مه  زا  داح و  یللملا  نیب  ياـه 

: دننک یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  نارحب  دـنا  هدرک  یـسررب  ات 1975  زا 1956  یجراخ  ياه  نارحب  رد  ار  اکیرما  عاـفد  ترازو  راـتفر 
.دنکش یم  مهرد  تیعضو  هلیسو  هب  دوجوم  يریگ  میمصت  ياهوگلا  نآ  رد  هک  هداعلا  قوف  يریگ  میمـصت  هب  فوطعم  تیلاعف  کی 

 . .دریگ (3) یم  تروص  یلم  عفانم  هب  هدمع  تراسخ  تنوشخ و  لیمحت  هب  دیدهت  هک  يرارطضا  یعضو 

هک تسا  یتالکشم  هلزنم  هب  تساه و  تلم  نایم  تسایس  رد  یگتفشآ  دامن  هک  تسا  لامعتسا  رپ  ظافلا  زا  یکی  نارحب  رظنم  نیا  زا 
يرایسب رد  تسا و  طبترم  گنج ، ضراعت و  رگید ، موهفم  ود  اب  گنتاگنت  روط  هب  نآ  زا  یشان  ياهراشف  يریگ و  میمصت  دنور  رد 

 . دنوش (4) یم  یهتنم  گنج  هب  اه  نارحب  دراوم  زا 

.دراد دوجو  نارحب  شتآ  دیدشت  یناهگان و  ندش  رو  هلعـش  رطخ  لیلد  نیمه  هب  تسا  نارحب  تعیبط  ءزج  ندوب  ینیب  شیپ  لباقریغ 
ياه تیعـضو  رد  هک  تسا  یـسایس  هلزلز  کی  نارحب  : » دسیون یم  دنک و  یم  هسیاقم  هلزلز  اب  ار  نارحب  رچرب  هظحالم  نیمه  اب   (5)

زا هدـنام  ياج  هب  مکارتم  ثاریم  لیبق و  نیا  زا  ییاهریغتم  اه و  يژولوئدـیا  فادـها  تیلباق ، اهنآ ، ياه  میژر  اهرگیزاب ، زا  يا  هژیو 
.تسا هدرک  هجوت  زین  نارحب  لماوع  اه و  هشیر  هب  رچرب  اجنیا  رد   (6) .دنک » یم  ناروف  اهنآ  هتشذگ 

47 ص :
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ص 77. ذخأم 4 ، . 69 - 6
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فلتخم لماوع (1)  رثا  رب  هک  تسا  نارحب  ياه  هصخـشم  زا  ندوب  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  تیعطق و  مدـع  ینوگرگد ، رییغت و  نیاربانب ،
هشیمه و یتیعضو  نینچ  رد  .دهد  یم  رییغت  ار  نارگیزاب  راتفر  دیآ و  یم  دوجو  هب  روشک  دنچ  ای  ود  نایم  یلودلا  نیب  ای  یللملا  نیب 

گنج هب  اه  نارحب  یخرب  لیدبت  .دوش (2)  یم  لیدبت  یسایس  نارحب  هب  اه  نارحب  ریاس  دماجنا و  یم  گنج  هب  یـسایس  نارحب  اهنت 
یتارطخ دراد ، دوجو  ینز  هناچ  نایرج  رد  هک  یتارطخ  .دوش  یم  یـشان  نآ  لالخ  رد  اه  تلود  راتفر  نارحب و  هژیو  هبنج ي  هس  زا 

هک یتارطخ  تسین و  نیفرط  رظن  دروم  هک  تسا  ییاه  تیعطق  مدـع  اه و  کسیر  لماش  تسه و  ینارحب  تیعقوم  کی  تاذ  رد  هک 
 . .دروخ (3) یم  مشچ  هب  نارحب  رد  ریگرد  ياه  تموکح  يریگ  میمصت  دنیارف  رد  نکمم  ياهدوبمک  اه و  ضقانت  زا  یشان 

زا یکی  فرط ، ود  زا  یکی  اـی  ضراــعتم  فرط  ود  ره  هـک  دــهد  یم  يور  یناــمز  نارحب  دــنیوگ  یم  ( 1980  ) رچاز نوـسلینیف و 
: دنهد ماجنا  ار  ریز  ياهراک 

یـسایس یـشم  طخ  فرط ، کی  رگا  هک  دننک  راهظا   - 2 تسا ؛ دایز  کیدزن  هدـنیآ  رد  گنج  عوقو  لامتحا  هک  دـننک  راـهظا   - 1
تهج هب  ار  شیوخ  یماظن  ياـهورین  زا  یتمـسق  اـی  ماـمت   - 3 درک ؛ دـنهاوخ  هدافتـسا  یماظن  يورین  زا  اهنآ  دـهدن  رییغت  ار  یـصاخ 

 . دنزاس (4) جیسب  یلمتحم  گنج  نینچ  رد  ای  یعافد  یمجاهت  دصاقم 

هب تبـسن  دـیدهت  زا  كاردا  لماش : هک  درک  یـسررب  ناوت  یم  دـیدهت  یکاردا  ءزج  هس  طباور  لـماعت و  هب  هجوت  اـب  ار  نارحب  عوقو 
: هک لکش  نیدب  تسا (5)  ییوگ  خساپ  يارب  نامز  تیدودحم  زا  روصت  اه و  تراسخ  نارحب و  دیدش  روصت  اه ، شزرا 

رتالاب یماظن  ياه  تموصخ  عوقو  روصت  لامتحا  دـنوش  دـیدهت  يزکرم  ياـه  شزرا  دـشاب و  رت  يوق  رت و  لاـعف  دـیدهت  رگا  فلا )
يارب هدش  روصت  نامز  هجیتن ، رد  دوش و  یم  یهتنم  نارحب  دیدش  روصت  هب  دوخ  هبون ي  هب  نیا  دوب و  دهاوخ 

48 ص :

ببس هب  هکلب  هناهاگآ ، باختنا  ای  نیعم  تامادقا  هدمع ، تامیمصت  هجیتن  رد  هن  نارحب  کی  یهاگ  تسا  دقتعم  زمایلیو  لیف  . 70 - 1
: کـن  ) .دوش یم  رجنم  تنوشخ  لاـمعا  هب  عیاـقو ، رب  طلـست  نداد  تسد  زا  اـی  یهدربخ  يریگربـخ و  دـنیارف  عطق  نوچمه  یعیاـقو 

(. ص 212 و 213 اه ، یشم  طخ  تایرظن و  رصاعم -  يژتارتسا 
نیب یسایس و  تاعلاطم  رتفد  یجراخ ، تسایس  هلجم  تینما ،» موهفم  مالسا ، رد  یجراخ  تسایـس  ینابم  ، » يرداق یلع  دیـس  . 71 - 2

ات 568. ص 563  دنفسا 1368 ، يد و  هرامش 4 ، یللملا ،
ص 213. ذخأم 46 ، . 72 - 3

ص 151 و 152. ذخأم 38 ، . 73 - 4
ص 496 و 497. نامه ، . 74 - 5
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.دوش یم  رتدیدش  دیدهت  روصت  رتالاب و  گنج  روصت  لامتحا  دوش  رتشیب  نامز  راشف  هچ  ره  دوب و  دهاوخ  رتدودحم  خساپ 

، رت يزکرم  اه ، شزرا  هب  تبسن  هدش  روصت  دیدهت  دشاب  رتالاب  گنج  روصت  لامتحا  هچ  ره  .تسا  قداص  زین  هطبار  نیا  سکع  ب )
.دش دهاوخ  رتدودحم  دیدهت  نآ  هب  خساپ  يارب  هدش  روصت  نامز  دوب و  دهاوخ  رت  يوق  رت و  لاعف 

هطبار ي عون  رد  یلو  تسا  تمیزع  هطقن  اـه  شزرا  هب  تبـسن  دـیدهت  ندوب  رت  لاـعف  یکاردا ، ءزج  هس  ناـیم  لوا  هطبار ي  عون  رد 
.دریگ یم  رارق  دیکأت  دروم  تسا  گنج  نامه  هک  دیدهت  تلاح  نیرتدب  روصت  مود 

تایبرجت دنراد و  یقیمع  هدـیچیپ و  رایـسب  طباور  لماعت و  تایعقاو  اب  رگیدـکی و  اب  ینهذ  تاکاردا  تاروصت و  تسا  نشور  هچنآ 
ینهذ و نارحب  تاکاردا و  يریگ  لکش  رد  کی  ره  ینوماریپ  طیارـش  و  روشک ، کی  تیعـضو  ناوت و  یگنهرف ، تیعقوم  یخیرات ،

.دنراد یساسا  شقن  اهراتفر  يریگ و  میمصت 

نارحب دیدشت  یکاردا و  تاروصت  رب  دیدج  تایعقاو  راتفر و  روهظ  الباقتم  راتفر و  رب  ینهذ  تاکاردا  يراذـگریثأت  ياهراک  زاس و 
.درک هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یمهم  تاعوضوم  لئاسم و  زا  یکی 

یم لیلحت  هیزجت و  اتـسیا  یتروص  هب  هن  ایوپ و  يدـنیارف  ساـسارب  یعاـمتجا  هدـیدپ ي  ره  لـثم  دـیوگ  یم  رچرب  هکناـنچ  ار  نارحب 
تلاح زا  نارحب  .دـنک  یم  ادـیپ  لماکت  نآ  هب  طوبرم  ياه  نارود  لحارم و  یط  اـب  نارحب  هناـیارگ ، یلک  هیرظن ي  ساـسارب  .دـننک 

زا لبق  هرود   ) دـنک یم  دـشر  هب  عورـش  طیارـش  نآ  رد  ای  دروآ  یمرب  رـس  چـیه  ای  مک  هنامـصخ  لداعت  راشف و  ياراد  ینارحب  مدـع 
جوا هب  زین  و  تنوشخ ) اـب  هارمه  ـالومعم   ) تموصخ شنت و  شیازفا  هلحرم  هب  دوشن  فـقوتم  رگا  نارحب  نیزاـغآ .) هلحرم  نارحب - 

دنیارف رد  ریگرد  ياـه  فرط  عـقاوم ، یـضعب  رد  و  شرتـسگ ) هـلحرم  ینارحب -  هرود ي   ) دـسر یم  رظن  دروـم  يریگرد  بیـسآ و 
رب زین  لحارم  نیا   (1) نارحب ) شهاـک  هلحرم  نارحب -  متخ  هرود ي   ) دوـش یم  یهتنم  نارحب  متخ  هب  هک  دـنریگ  یم  رارق  یـشزاس 

.دنراذگ یم  ریثأت  رگیدکی 

49 ص :
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دیدهت ساسحا  تمـس  هب  ار  ناگدـنریگ  میمـصت  هک  تسا  یتیعـضو  رییغت  ای  صاخ  يدادـیور  نارحب ، عبنم  هقرج و  ای  نارحب  عورش 
هثداح ي هک  هقرج  نیا  .دنک  یم  نومنهر  یماظن  ياه  تموصخ  دورو  الامتحا  خساپ و  يارب  نامز  راشف  هیاپ ، ياه  شزرا  هب  تبسن 

گنهابرـض بلغا  هقرج  اما ، .دوش  یمن  یقلت  هورگ  کی  يراتخاس  یگژیو  هباثم ي  هب  الومعم  تسا  صاخ  يرگیزاـب  يارب  یـصاخ 
تـسا نکمم  دوخ  صاخ  تعیبط  ربانب  نیعم  ياه  هقرج  .دنک  یم  نییعت  نارحب  یط  رد  ار  ناگدننک  تکرـش  طسوت  فادـها  بیقعت 

ناـیم رد  قفاوت  هب  یباـیتسد  تسا  نکمم  رگید  ییاـه  هقرج  .دوش  نارحب  جـیاتن  زا  نارحب  ياـه  فرط  همه ي  رطاـخ  تیاـضر  عناـم 
تکرـش شزاس  مزلتـسم  هک  دـننک  یم  لیمحت  ار  یجیاتن  اه  هقرج  زا  رگید  یخرب  هک  یلاح  رد  دـننک  لکـشم  ار  نارحب  ياه  فرط 

ياه شلاچ  ات  يداصتقا  یـسایس و  یهافـش ، تامادـقا  زا  هک  .دریگ  یمرب  رد  ار  یفیط  اـه  هقرج  تدـش  .تسا  نارحب  رد  ناگدـننک 
ار یماظن  میقتسمریغ  میقتـسم و  تامادقا  ات  ماجنارـس  نشخریغ و  یماظن  تامادقا  و  دنوش ، یم  هجاوم  نآ  اب  اه  میژر  هک  يا  یلخاد 

 . دوش (1) یم  لماش 

رگا .تشاد  دـهاوخ  بسانت  نآ  اـب  ـالامتحا  هیلوا  خـساپ  دـشاب  هتـشاد  یتروص  ره  نارحب  هیلوا ي  هقرج ي  تیهاـم  تروص ، نیا  رد 
لـسوت تنوشخ  هب  نارحب  تیریدم  يارب  یتقو  .دشاب  زیمآ  تنوشخ  خساپ  دیاب  فده  الامتحا  .دـشاب  نشخ  نارحب  هدـنهد ي  باتش 

ریثأت و  دراو 1982 ) دلفنکلیو 1975 و   ) دروآ یم  ضراعت  ضراعت ، هدـیقع ي  .دـنک  یم  لثم  هب  هلباقم  الامتحا  زین  مصخ  دوش ، یم 
 . .دنک (2) یم  دیدشت  ار  نارحب  هنماد  نآ  زا  لصاح  يوقلح » »

هرود ي رد  هک  دوش  یم  یطیحم  یـشلاچ  ریگرد  ناگدـنریگ  میمـصت  هشیدـنا ي  هک  یتلاـح  ناونع  هب  ناـمز » راـشف   » دـنور نیا  رد 
هقرج ي هک  ییاه )  ) مادـقا ای  اهدادـیور  ای  نارحب  نارگیزاب  خـساپ  اب   (3) دبلط ، یم  ار  كرحم  کی  هب  یخـساپ  يدودـحم ، ینامز 
دوش و یم  تیوقت  دروآ » یم  راتفر  راتفر ،  » هطبار ي نارحب ، کیمانید  اب  دنک (4) و  یم  ادیپ  ییالاب  یگتسبمه  دنز و  یم  ار  نارحب 

ماگنه هب  هدنیآ  تامادقا  تدش  اوتحم و  هب  ناگدنریگ  میمصت  یخرب  رتشیب  هجوت  فطع  بجوم  راشف 

50 ص :

ضراعت نارحب ، باتک  یللملا ،» نیب  ياه  نارحب  ياهدـمایپ  يراتخاس و  ياه  یگژیو  ، » دـلفنکلیو ناتاناج  زمیج و  کیرتاپ  . 76 - 1
ص 274 و 275. یتابث ، یب  و 

ص 383 و 384. ذخأم 38 ، . 77 - 2

ص 404 و 405. ذخأم 38 ، . 78 - 3
ص 422 421. ذخأم 38 ، . 79 - 4
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راـشف یتقو  دـیوگ : یم  ص 365 ) ، 1965  ) یتسلاـه هک  هنوگ  ناـمه  عـقاو  رد  .ددرگ (1)  یم  صاخ ، ياـه  خـساپ  يدـنب  تروص 
هجیتن رد  ددرگ و  یم  رتدودحم  تسا ، زاب  اهنآ  يور  هب  هک  ییاه  لیدب  هک  درک  دنهاوخ  ساسحا  ناگدنریگ  میمـصت  دـبای  شیازفا 

ددرگ یم  رت  لمتحم  نارحب ، زیمآ  تنوشخ  زاغآ  هب  بسانم  یخـساپ  ناونع  هب  تنوشخ  شنیزگ  اه ، لیدـب  ندـش  دودـحم  لـیلد  هب 
.تسا گنج  يریگرد و  زاغآ  هطقن  نیا  (2) و 

نارحب تیریدم 

، مجاهت کی  تسا  نکمم  هکلب  دنتفا  یمن  قافتا  گنج  زا  لبق  افرص  اه  نارحب  تسا و  هدیچیپ  رایـسب  نارحب  گنج و  نایم  هطبار ي 
نیب رد  لباقتم  شنک  عون  نیرت  هدننکـش  گنج  تسا  نشور  هچنآ  .دـشاب (3)  نارحب  کی  رگزاغآ  تسا ، گنج  عوقو  هناشن ي  هک 

بوچراچ رد  ینارحب  هک  ینامز  تسا (5) و  اه  شزرا  يارب  لومعم  دح  زا  رتالاب  يدیدهت  نمـضتم  اترورـض  تسا (4) و  اهروشک 
لماع رب  نارحب  زاغآ  هک  ییاجنآ  زا  .دوب (6)  دهاوخ  دح  نیرتالاب  رد  گنج  هب  دـعاصت  لامتحا  دـنک ، یم  ناروف  يراج  هعزانم ي 

هب نارحب  کی  الامتحا  هک  یطیارـش  رت ، قیقد  ترابع  هب  ای  نارحب » شرتسگ  کیمانید   » عقاو رد  تسا  زکرمتم  نارحب  هدـنهد  باـتش 
.تسا تیمها  زئاح  دوش (7)  یم  لیدبت  گنج 

یتلم نینچ  .دوش  رجنم  گنج  هب  تهج  ود  زا  دـناوت  یم  روشک  کی  تردـق  قوفام  فادـها  باختنا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  اـتناگروم 
زاب دوخ  ناوت  قوف  هضراعم ي  زا  ار  نمشد  روشک  دناوتن  هک  دسرب  ییاج  هب  اه  هنیمز  همه ي  رد  دوخ  تردق  مادهنا  اب  تسا  نکمم 

زا .دراداو (8)  هتساوخ  ددجم  یبایزرا  هب  ار  روشک  دوجوم ، یعقاو  تردق  هب  تیانع  اب  تسا  نکمم  یجراخ  تسایس  تسکش  .دراد 
رد اه  یناوتان  نارحب ، رد  هعزانم و  ریـسم  رد  یهاگ  .دیامن  لیهـست  ار  گنج  ریـسم  دناوت  یم  فده  بسانمان  باختنا  اتناگروم  رظن 

تـسایس تسکـش  زا  سپ  دراوم ، یخرب  رد  .دـهد  یم  خر  گنج  نارحب  ریـسم  زا  هجیتن ، رد  دوش و  یم  راکـشآ  نمـشد  نتـشادزاب 
ناوت و ددجم  یبایزرا  زیمآ و  تملاسم  ياه  شور  یجراخ و 

51 ص :

ص 406. ذخأم 38 ، . 80 - 1

ص 406. ذخأم 38 ، . 81 - 2
ص 29 و 30. ذخأم 4 ، . 82 - 3
ص 77 و 78. ذخأم 4 ، . 83 - 4

ص 49. ذخأم 4 ، . 84 - 5
ص 77 و 78. ذخأم 4 ، . 85 - 6

ص 480 و 481. ذخأم 38 ، . 86 - 7
یجراخ يراذگتسایس  تیهام  باتک  تیمـسا ، لکیام  ربراب و  زمیج  یـساملپید ،» یـسایس و  تردق   » اتناگروم .یج  .سناه  . 87 - 8

ص 338. ، 1381 موس ، پاچ  سموق ، تاراشتنا  هداز ، فیس  نیسح  رتکد  همجرت  اهروشک ، لباقتم  یگتسباو  يایند  رد 
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رد هک  تسا  نیا  رد  مود  لوا و  هلئـسم ي  توافت  .دوش  یم  باختنا  گـنج  تمـس  هب  تکرح  شور و  رد  رییغت  هجیتن  رد  فادـها و 
یلو دوش ، یم  گنج  اب  دوخ  هدارا ي  لیمحت  يارب  نمـشد  يرترب  ناوت و  شهاک  بجوم  فادـها  بساـنمان  باـختنا  لوا ، عوضوم 

.دوش یم  باختنا  گنج  شور  ناوت ، فادها و  ددجم  یبایزرا  ریسم  زا  یجراخ  تسایس  رد  تسکش  زا  سپ  مود  شور  رد 

لامتحا : » دیوگ یم  دریگ و  یم  تروص  هابتشا  فادها  باختنا  ای  یبایزرا  رد  هنوگچ  هک  دهد  یم  حیضوت  ار  عوضوم  نیا  اتناگروم 
عبانم لک  هتـشادرب و  مدـق  ینتفاین  تسد  یفدـه  يوس  هب  الامتحا  یتلم  هدـش ، بهتلم  یمومع  راـکفا  هک  یطیارـش  رد  تسخن ، دراد 
رگید تردق  هتساوخ و  زا  دوخ  یـساملپید  یبایزرا  رد  تسا  نکمم  نینچمه  .دریگ  راک  هب  فده  نآ  هب  یبایتسد  تهج  رد  ار  دوخ 

یعاـمتجا ییآراـک  زا  تسرداـن  لـیلحت  هیزجت و  دوش  یم  هتفگ  نیا ، رب  هوـالع  .دـنزب (1)  گنج  هب  تسد  دـنک و  هابتـشا  اهروشک 
مانتیو و گنج  مود ، یناهج  گـنج  هک  تسا  نیا  رب  داـقتعا  هلمج  زا  .تسا  گـنج  زورب  مهم  لـماوع  زا  روشک  کـی  ياـه  تیفرظ 

 . .دنا (2) هدش  یشان  تسردان  ياه  لیلحت  هیزجت و  نیا  زا  ( 1967  ) لیئارسا بارعا و  گنج 

رگیدـکی اب  الماک  اه  تلود  یلم  عفانم  هک  دـنک  یم  هراـشا  عوضوم  نیا  هب  گـنج  عوقو  زا  يریگولج  یـسررب  رد  لـکنارف  فزوج 
هیرظن هب  يو  .دوب  دـهاوخ  ریذـپ  بانتجا  هعزانم  عفانم ، ریاس  ندرک  اهر  یلم و  عفاـنم  ظـفح  اـب  رطاـخ  نیمه  هب  دنتـسین و  ضراـعتم 

تیوقت و ار  لوا  هتسد ي  .تسا  هدرک  میـسقت  یطیحم »  » و هناکلام »  » هتـسد ي ود  هب  ار  فادها  هک  دنک  یم  هراشا  زوفلو  .آ  روسفرپ 
اجنیا رد  .تساهنآ  یتباقر  تیهام  اهنآ  یلـصا  یگژیو  تسا و  لـئاق  شزرا  اـهنآ  يارب  روشک  هک  دـهد  یم  لیکـشت  يدراوم  ظـفح 

اه شزرا  نیا  زا  نیریاس  تیمورحم  ثعاب  اموزل  رما  نیا  هک  تساهنآ  زا  یمهـس  ناهاوخ  يروشک  ره  دودحم و  اه  شزرا  هضرع ي 
.تسا موسوم  رفـص » عمج  لصاح  اب  يزاب   » هب تیعـضو  نیا  اه ، يزاب  هیرظن  رد  .تسا  ریذپ  ناربج  تیمورحم  نیا  هتبلا  هک  دوش  یم 

طیارش رییغت  هکلب  نارگید ، نایز  هب  اهنآ  شیازفا  ای  اه  ییاراد  زا  تظافح  هن  ار  یطیحم » فادها   » ساسا

52 ص :

.نامه . 88 - 1
یگتـسباو يایند  رد  یجراخ  يراذگتـسایس  تیهام  باـتک  یجراـخ ،» تسایـس  ياـه  هتـساوخ  حرط  ، » نوسیروم گـلزا و  . 89 - 2

ص 269. اهروشک ، لباقتم 
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نارگید عفانم  يدوبان  تمیق  هب  هن  اهنآ  هب  یباـیتسد  هک  تسا  نیا  فادـها  نیا  یلـصا  یگژیو  .دـهد  یم  لیکـشت  لـلملا  نیب  طـیحم 
دنراوتسا (1) للملا  نیب  تسایس  رد  رفص » ریغ  عمج  لصاح   » لدم هیاپ ي  رب  فادها  نیا  .تساه  تلود  لباقتم  عفانم  نمـضتم  هکلب 
هعزانم و هب  ناریگ  میمصت  یلک  ياه  شرگن  نآ و  هب  یبایتسد  شور  نآ و  يدنب  هتسد  فادها و  زا  فیرعت  عقاو  رد  لکنارف  رظن  زا 

.دیامن نییعت  ار  نآ  زا  بانتجا  ای  گنج  عوقو  ریسم  دناوت  یم  يراکمه (2) 

لیدبت یگنوگچ  يانعم  هب  ار  نارحب  شرتسگ  کیمانید  گنج ، ياج  هب  نارحب  شرتسگ  موهفم  رب  دیکأت  اب  دش  هراشا  هکنانچ  رچرب 
نارحب شرتسگ  دـنیارف  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  رچرب  رظن  زا  .دـنک  یم  هئارا  وگلا  کی  دـهد و  یم  رارق  هجوت  دروم  گنج  هب  نارحب 
هـشقانم دروم  لـئاسم  يرامـش  نشخ و  هقرج  کـی  کیمتـسیس ،)  ) ینـالوط ضراـعت  عضو  تساـه : یگژیو  زا  هتـسد  ره  زا  یلماوع 

(. رگیزاب  ) نامـصاختم نایم  نیمزرـس  یگیاسمه  یلخاد و  یتابث  یب  داـیز ، تردـق  فـالتخا  هدـش ، دـیدهت  ياـه  شزرا  و  نارحب ) )
دنتـسه و دـح  نیرتالاب  رد  اه  یگژیو  نیا  هک  دـهد  یم  يور  ینامز  تساه و  تلود  نیبامیف  لماعت  عون  نیرت  لخم  گنج  نیاربانب 

دح نیرتـالاب  رد  گـنج  هب  نآ  لیدـبت  نارحب و  شرتسگ  لاـمتحا  دـهد  یم  يور  ینارحب  رمتـسم ، یـضراعت  لـالخ  رد  هک  یناـمز 
 . دوب (3) دهاوخ 

ییاناوت تاین و  هرابرد ي  تسا  نکمم  ناگدنریگ  میمـصت  هک  انعم  نیا  هب  تسا  طبترم  تیعطق  مدع  اب  نامز  راشف  تیعـضو  نیا  رد 
سرتسد و رد  نامز  نایم  فاکش  هب  نامز  راشف  یلو  دنـشاب  نئمطمان  دوش ، شزادرپ  دیاب  هک  یتاعالطا  هنماد ي  ای  ناشنانمـشد  ياه 

نامز هب  نارحب  نامز  .درک  میظنت  تعاس  نامز  اب  ناوت  یمن  ار  نارحب  نامز  رگید ، ترابع  هب  .دـنز  یم  نماد  باختنا ، لجالا  برض 
رتشیب الامتحا  نامز  راشف  دنتسه  نئمطمان  ناگدنریگ  میمصت  هک  ینامز  دراد و  یگتسب  يریگ  میمصت  يارب  راشف  نامز  هب  یـسرتسد 

قافتا گنج  انئمطم  دوش  روصت  رگا  .تسا  طبترم  ینانیمطا  یب  اب  گنج  لامتحا  عقاو  رد  .تسا 

53 ص :

، للملا نیب  طباور  ياه  هیرظن  باـتک  ، 1973 ینز ،» هناچ  هیرظن ي  اه و  يزاب  هیرظن ي  هعزاـنم ، لـیلحت  ، » لـکنارف فزوج  . 90 - 1
داـهج تاراـشتنا  هسـسؤم  یگرزب ، دـیحو  نیودـت  همجرت و  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  ياـن و  فزوج  نهوـیگ ، تربار  ، چـیود لراـک 

ص 920. ، 1375 نارهت ، یهاگشناد ،
ص 921. نامه ، . 91 - 2

ص 480 و 481. ذخأم 38 ، . 92 - 3
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 . .دوش (1) یم  ثعاب  ار  نارحب  زا  ریغ  يزیچ  دنک  یم  داجیا  روصت  نآ  هک  یتیعضو  رییغت  دتفا  یمن  قافتا  گنج  انئمطم  ای  دتفا  یم 

نارحب هصخـشم ي  نیرتراـب  ناـیز  هک  تسا  رظن  نـیا  رب  یتسلاـه  گـنج ، هـب  یهتنم  ياهدـنور  رد  نآ  تـیمها  ناـمز و  هراـبرد ي 
یم نایم  زا  ار  فلتخم  قوقـش  لماک  یـسررب  ناکما  الامتحا  يریگ ، میمـصت  يارب  مک  تصرف  اهنت  هن  اریز  تسا ؛ نامز  تیدودحم 

 . دوش (2) ببس  ار  گنج  عوقو  نارحب و  هتساوخان ي  يریگ  جوا  تسا  نکمم  المع  نینچمه  هکلب  درب 

رد نارحب   » هک ضرف  نیا  اب  تسا و  يداع  تلاح  زا  عاضوا  ندـش  جراخ  تیعـضو و  رییغت  ياـنعم  هب  نارحب  عوقو  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
ای دوش  رجنم  گنج  عوقو  هب  دـناوت  یم  ای  نارحب  کی  تـالاعفنا  لـعف و   (3) دریگ ،» رارق  گنج  حلـص و  نیب  زاس  تشونرـس  هظحل 
هب ناـنآ  رظن  رد  ار  روز  هب  لـسوت  هـک  دریگ  یم  تروـص  ینیفرطلا  یـضرم  طیارـش  ساـسارب  لقادـح  نآ  زیمآ  حلـص  لـصف  لـح و 
اب اـه  نارحب  زا  یخرب  هتبلا  دوش ، یمن  متخ  گـنج  هب  اـه  نارحب  همه  تسا  نشور  هچنآ  .دروآرد (4)  بساـنمان  يا  هنیزگ  تروص 
یم گنج  هب  تیریدم  تسکـش  ای  یتیریدم  یب  لیلد  هب  زین  اه  نارحب  زا  يا  هتـسد  یلو  دوش  یم  تیریدم  تیادـه و  گنج  فدـه 

.دماجنا

کی یلخاد  یجراخ و  طـیحم  نآ  دـنیارف  رد  هک  دراد  تلـالد  کـیژتارتسا » ریبدـت   » یعون هب  نوتم  زا  يا  هراـپ  رد  نارحب  تیریدـم 
هک دنوش  یم  قلخ  ییاه  يژتارتسا  دوش و  یم  يراذگ  هیاپ  کیژتارتسا  ریسم  بسک و  مزال  تخانش  هدش ، عقاو  لیلحت  دروم  نارحب 
زا یـسایس  تاـیبدا  رد  .دـنناسر (5)  یم  يراـی  نارحب  هتـسیاب  هتـسیاش و  ریبدـت  هدـش و  نییعت  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  ار  ناـگبخن 
هک دراد  هراشا  ییاهراک  زاس و  ییاسانش  ناگدننک و  تکرـش  راتفر  رب  یکی  .تسا  هدش  ثحب  توافتم  ینعم  ود  هب  نارحب  تیریدم 

گرزب و ياـه  تردـق  هژیو  هب  نارگ ، یجناـیم  راـتفر  هب  طوبرم  يرگید  دـنریگ و  یم  راـک  هب  راـشف  اـب  ییوراـیور  يارب  اـه  تلود 
 . تسا (6) ریگرد  ياه  تلود  نایم  رد  نارحب  باتش  شهاک  ای  نارحب و  نتفر  الاب  زا  يریگولج  يارب  یللملا  نیب  ياه  نامزاس 
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لماش تسخن ، یگـشیدنا  بتکم  .دـنا  هدرک  فیرعت  توافتم  یگـشیدنا  ماـظن  ود  رتسب  رد  ار  نارحب  تیریدـم  وآـبل  زماـیلیو و  لـیف 
نیا زا  .دننک  یم  ضرف  دروخرب  ههجاوم و  عون  ره  زیمآ  حلص  لح  لداعم  بان  يا  هنوگ  هب  یگداسب و  ار  تیریدم  هک  تسا  یناسک 

هباـثم هب  ار  نارحب  تیریدـم  یگـشیدنا ، ماـظن  نیمود  .تسا  گـنج  زا  زیهرپ  ورگ  رد  ـالماک  هصرع  نیا  رد  یتـیقفوم  عون  ره  رظنم ،
زا یلم  عفاـنم  شرتـسگ  يارب  هک  تسا  يرازبا  هباـثم ي  هب  نارحب  اـجنیا  رد  .دـنک  یم  فـیرعت  ههجاوـم  شلاـچ و  کـی  رد  يزوریپ 

 . تسا (1) تسایس  تیریدم و  همادا  نارحب  رگید ، نایب  هب  .تسا  هدش  هتفرگ  راک  هب  تموصخ  رذگهر 

هب يداعریغ  طیارـش  ندرک  فرطرب  يارب  لوقعم  یلح  هار  هب  یبایتسد  تسا  دـقتعم  نارحب  تیریدـم  فدـه  هرابرد ي  یتراک  کم 
دیابن نارحب  تیریدـم  فدـه  تسا  دـقتعم  زین  رچرب  .ددرگ (2)  نیمأـت  ظـفح و  یـساسا ، ياـه  شزرا  عفاـنم و  هک  تسا  يا  هنوـگ 
فدـه .تسا  هشقانم  کفنیال  ءزج  نارحب  .دروخ  یم  تسکـش  فدـه  نیا  هک  ارچ  دـشاب  نارحب  زا  يریگولج  اـی  تاـشقانم  ندودز 

، دـشاب نیفرط  يارب  لوبق  لباق  قفاوت  يوس  هب  هرکاذـم  زا  زیمآ و  تملاسم  ینز  یناچ  هب  تنوشخ  زا  هشقانم  نداد  قوس  دـیاب  یلـصا 
 . تسین (3) لآ  هدیا  هچ  رگا  تسا  شخب  تیاضر  همه  يارب  هک  يا  هجیتن 

: دناد یم  ریز  دراوم  لماش  ار  نارحب  تیریدم  رب  بترتم  یساسا  لوصا  یتراک  کم  ساسا ، نیا  رب 

يارب نیفرط  زا  کی  ره  تیعقوم  ناکما و  شیازفا  نارحب و  لصاح  یب  يریگ  جوا  زا  زیرگ  روظنم  هب  .فادها  تیدودـحم  لصا   - 1
هنیمز ي رد  زین  زمایلیو  لیف  .دننک (4)  دودحم  ار  دوخ  فادها  دـیاب  نارحب  رد  ریگرد  نیفرط  ینارحب ، تیعقوم  زا  بولطم  یبایتسد 

یلاح رد  دوش ، یم  نمـشد  ندش  رت  تخـسرس  بجوم  نمـشد  زا  دح  زا  شیب  ياضاقت  هک  تسا  رظن  نیا  رب  فادها  ندرک  دودحم 
تملاسم یلح  هار  لوبق  يارب  وا  یگدامآ  تسا  هدروآ  تسد  هب  یتازایتما )  ) نارحب نایرج  رد  هک  دنک  اعدا  دناوتب  نمشد  هچ  ره  هک 

 . .دوش (5) یم  رتشیب  زیمآ 
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راجنه نیا  نیبم  دـیآ و  یم  راک  هب  نیفرط  زا  کی  ره  تاین  هیلع  دوجوم  تمواقم  شجنـس  رد  تاعالطا  .تاعالطا  هب  زاین  لصا   - 2
تیدودحم اه و  يدنمناوت  زا  يا  هعومجم  ساسارب  دیاب  يراذگتسایس  نیاربانب  .دشاب  ریوصت  رب  ینتبم  دیاب  يریگ  میمـصت  هک  تسا 

یمرب تاعالطا  هک  ییاه  صخاش  نامه  ینعی  دشاب ؛ تردق ) تاین و  فادها ، لماش :  ) نمشد ياه  صخاش  اب  هسیاقم  رد  يدوخ  اه 
.دبات

ریگرد ياه  فرط  نارحب ، زا  لصاح  ياه  شنت  شیازفا  هنوگره  زا  يریگولج  روظنم  هب  .فادـها  هب  یباـیتسد  يارب  رازبا  راـهم   - 3
فده زا  يرادساپ  يارب  هدافتـسا  دروم  رازبا  .دنوش  لئاق  دوخ  يارب  ییاه  تیدودحم  راشف  مرها  روز و  رازبا  زا  يریگ  هرهب  رد  دیاب 

مـصاختم فرط  رد  يرتشیب  تمواقم  داجیا  ثعاب  یماظن ، يورین  يریگراک  هب  رد  يور  هدایز  دور ، رتارف  زاین  دروم  لقادح  زا  دـیابن 
.دوش یم 

طیارـش تیریدم  ناوت  نامه  عقاو  رد  قفوم  نارحب  تیریدم  دـیلک  .طوبرم  ياه  يدـنمناوت  يرارطـضا و  تیعـضو  يزیر  همانرب   - 4
هک یتـیعقوم  رد  ینارحب ، هویـش ي  هـب  يداـع  درکلمع  طیارـش  زا  لاـقتنا  يارب  وـگ  خـساپ  ياهدـحاو  نتخاـس  دـنمناوت  رد  ینارحب ،

.دنبای قیبطت  یطیحم  ياه  ترورض  یمامت  اب  دنناوت  یم  هک  دنراد  رارق  یتیعضو  رد  دنتسه و  زهجم  تاماقم 

هویـش ي نییعت  رد  مهم  یـشقن  هدننک ، فرـصم  هدننک -  دـیلوت  هطبار  تیهام  نارحب و  تیریدـم  قایـس  کبـس و  .طابترا  لصا   - 5
زکرمت رب  ینتبم  زکرم ، کت  تفایهر  .دراد  دوجو  نارحب  تیریدـم  لابق  رد  یـساسا  تفایهر  ود  .دـنک  یم  اـفیا  طاـبترا  هب  یباـیتسد 

رد فلاخم  بیقر و  نانیرفآ  شقن  نایم  لماعت  رب  ینتبم  زکرم ، دنچ  تفایهر  و  دحاو ؛ یتردق  ناتـسد  رد  نارحب  هب  خساپ  تیریدم و 
هوقلاب زکرمت  هیلع  بسانتم  لیدعت  يرادزاب و  زا  نانیمطا  لوصح  يارب  يرازبا  هباثم  هب  تباقر  نتشاد  وکن  یـسارکوروب و  ياه  ماظن 

.يریگ میمصت  تردق 

دشاب و تیقفوم  يالاب  لامتحا  اب  یمدرم و  تیامح  زا  رادروخرب  بسانم ، ماگنه ، هب  دیاب  روز  مرها  زا  هدافتسا  .تیعورشم  لصا   - 6
 . .دوش (1) هدافتسا  نآ  زا  رخآ  هلحرم  رد  اهنت 
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ای ینز  هناـچ  ناـیرج  رد  اــی  زاــغآ  رد  هاوـخ  دــشاب  هـک  یتروـص  ره  هـب  ینارحب  هرود ي  رد  تنوـشخ  عوـقو  تـسا  نـشور  هـچنآ 
يزوریپ هب  یبایتسد  يارب  اهورین  زا  هدافتسا  يژتارتسا  هب  زیمآرهق  یـساملپید  درک و  دهاوخ  راوشد  ار  نارحب  تیریدم  یگدنرادزاب ،
تنوشخ تدش  لومش و  هنماد ي  هچ  ره  دراپس و  یم  هر  هریغ  یلم و  تدحو  هیحور ، تاحیلست ، تافلت ، لماش : اه  هنیزه  لقادح  اب 
تنوشخ هب  ار  نارحب  رگزاغآ  تلود  هجیتن  رد  دوش و  یم  نارحب  فرط  تلود  هجوتم  يرتدایز  راشف  هنامـصخ و  لـماعت  دور  رتـالاب 

رد هلباقم  زا  رت  لکـشم  رایـسب  دـتفا  یم  قافتا  تنوشخ  هک  ینامز  رد  شرتسگ  اب  هلباقم  یلک ، روط  هب  .درک  دـهاوخ  لیامتم  لـباقتم 
 . .تسا (1) ینارحب  مدع  تلاح  ای  نارحب  زا  لبق  هرود ي 

دیدهت دهاش  اهنت  نارحب  زا  لبق  هرود ي  رد  .دوب  دـهاوخ  رتدایز  مهم  تامیمـصت  نازیم  نارحب  هرود  رد  دـهد  یم  ناشن  اه  یـسررب 
 . .تسا (2) دیدهت  راشف  حطس  هب  طونم  يریگ  میمصت  هب  زاین  میتسه و  رتمک  راشف  یئزج و  ياه  شزرا 

تیهام رد  رییغت  لیلد  هب  نآ  زا  سپ  گنج و  ماـمتا  گـنج و  نارحب و  زا  دـعب  لـبق و  فلتخم  لـحارم  رد  يریگ  میمـصت  نیارباـنب ،
: دنا هناگود  اه  هنیزگ  هلحرم  ره  رد  .تسا  توافتم  اه  تینهذ  رییغت  تادیدهت و 

نارحب عورش  مدع  عورش و  زاغآ : - 

تموصخ نییاپ  حطس  ظفح  ای  شیازفا  شرتسگ : - 

 . نارحب (3) کی  لمحت  قیبطت و  ییادز : شنت  - 

جیاتن هک  یتامیمـصت  زا  ات  دراد  یم  او  ار  ناریگ  میمـصت  گنج ، لامتحا  زا  ینارگن  دـیدهت ، راشف  حطـس  شیازفا  اـب  لاـح ، نیع  رد 
تامیمـصت زا  رودـقملا  یتـح  هـک  تـسا  نـیا  هـب  ناریگ  میمـصت  شیارگ  نیارباـنب ، .دـننک  يراددوـخ  دـنراد  يا  هدـشن  ینیب  شیپ 

.دنوش (4) لسوتم  نآ  ندرک  فقوتم  نارحب و  شرتسگ  اب  هلباقم  يارب  ییاه  هار  هب  دـننک و  يراددوخ  یکیتکات  یتح  کیژتارتسا و 
.
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( گنج  ) نارحب نایاپ 

اه و نارحب  تیهام   (1) گنج ، عوقو  اب  گنج ، تمس  هب  نارحب  تیاده  ای  نآ  لرتنک  راهم و  رد  نارحب  تیریدم  تسکـش  ضرف  اب 
.دـهد یم  رارق  هجوت  دروم  هلحرم  ود  رد  اـنعم و  ود  هب  ار  نارحب  شهاـک  رچرب  .دوـش  یم  ینوـگرگد  رییغت و  شوختـسد  تاـعزانم 
.تسا نآ  عوقو  زا  سپ  گنج ، هب  نداد  همتاخ  يرگید  گـنج و  هب  نارحب  لیدـبت  زا  يریگولج  نارحب و  تیریدـم  ياـنعم  هب  یکی 

ياه فرط  کمک  هب  نآ ، لح  دـنیارف  نارحب و  ندرک  شکورف  هب  ادـتبا  رد  نارحب  شهاک  موهفم  دـسیون : یم  دوخ  باـتک  رد  يو 
مدـع تلاـح  هب  ندیـسر  گـنج و  لاـمتحا  یناـمز و  تیدودـحم  دـیدهت ، تینهذ  لوفا  اـب  هرود  نیا  هجیتن ، رد  .ددرگ  یمرب  ریگرد 

رظن زا  هک  تسه  زین  هرود  هلحرم و  رییغت  هلزنم ي  هب  نارحب  شهاک  هنیمز ، نیا  رد  .دوش  یم  هنامـصخ  لماعت  ندمآ  نییاپ  ینارحب و 
.درادن یتوافت  چیه  ینارحب  هرود ي  هب  نارحب  زا  لبق  هرود  زا  رییغت  ای  شرتسگ  هب  زاغآ  هلحرم  رییغت  اب  یموهفم 

يرارقرب فدـه  هب  یباـیتسد  يارب  ینارحب  راـتفر  يژتارتـسا  ینعم  یکی  دراد : زین  رگید  ینعم  ود  نارحب  شهاـک  رگیزاـب ، حطـس  رد 
 - يزوریپ هجیتن ي  لیمحت  يارب  اـهورین  رب  هیکت  يژتارتسا  لـباقم  هطقن  اـقیقد  يژتارتسا  نیا  .تسا  ریگرد  ياـه  فرط  نیب  شزاـس 
هب هجیتن  نیا  .تسا  هجیتـن  زا  تیاـضر  نارحب ، شهاـک  رگید  ینعم  .تسا  هناـبلطواد  هبناـج  ود  هحلاـصم ي  اـب  هسیاـقم  رد  تسکش 
هک نیبانیب  تلاح  کی  نارحب و  نارگیزاب  مامت  یتیاضران  نارحب ، نارگیزاب  ماـمت  تیاـضر  دـشاب : دـناوت  یم  فلتخم  ياـه  تروص 

ياه فرط  یتیاضران  نازیم  اب  نارحب  شهاک  تسکش  ای  تیقفوم  ساسا  نیا  رب  .تسا  یـضاران  ب »  » تلود یـضار و  فلا »  » تلود
هنیزه نازیم  زا  رگیزاب  کی  لقادح  تیاضر  مدع  اب  بلغا  نارحب  شهاک  .دوش  یم  يریگ  هزادـنا  هدـمآ  لمع  هب  هجیتن ي  زا  ریگرد 

 . .تسا (2) نارحب  زا  یشان  ياه 
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.تسا هدشن  هراشا  نآ  هب  ثحب  زا  شخب  نیا  رد  اذل  تسا و  هدش  یسررب  قارع ، ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  هعومجم 

ص 128 و 129. ذخأم 16 ، . 110 - 2

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 1038 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_58_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_58_2
http://www.ghaemiyeh.com


هب نداد  نایاپ  ای  شهاـک  دـنک  یم  يوریپ  صخـشم  ياـهراک  زاـس و  زا  نارحب  شرتسگ  دـیدشت و  يریگ و  لکـش  هک  هنوگ  ناـمه 
« اه میژر  براقت   » و تردـق » يربارب   » لماش رگیزاب  یگژیو  ود  زا  رچرب  .تسا  یفلتخم  تاظحالم  زا  رثأتم  زین  تموصخ  يریگرد و 
هنیزه ي اب  هارمه  نیا  دـیماجنا  گنج  هب  تفای و  شرتسگ  نارحب  یتقو  هک  انعم  نیدـب  .دـنک  یم  دای  نارحب  شهاک  هب  کمک  يارب 
ای ابقر  يورین  مک  توافت  اریز  دزاس ؛ یم  رت  لوبقم  ار  شزاس  نانآ ، ربارب  اتبـسن  تردق  تروص  نآ  رد  تسا  تسب  نب  الامتحا  الاب و 

ياه میژر  تیهام  هب  هراشا  رچرب  رظن  زا  میژر  براقت  دنوش (1)  یمن  زوریپ  کی  چیه  الامتحا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  اهورین  يربارب 
، دشاب رتمک  ناگدننک  تکراشم  دادعت  یتقو  تسا  دقتعم  نینچمه  يو  .دزاس  یم  نکمم  ار  مهافت  هرکاذـم و  هک  تسا  کیتارکمد 

 . دنک (2) یم  رتمک  ار  تقو  فالتا  رت و  تحار  مهافت  هجیتن  رد  دوب و  دهاوخ  رتمک  لخم ، تالماعت  لئاسم و  هعومجم ي 

تیعضو کی  رد  .دنک  یم  حرط  ار  یتوافتم  ياهویرانـس  دوش ؟ یم  زاغآ  هنوگچ  شهاک  هلحرم  هک  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  رچرب 
یتیعـضو نینچ  رد  دـیامن  لـیمحت  ار  نارحب  متخ  طیارـش  دـشاب و  هتفاـی  تسد  یعطق  یماـظن  يزوریپ  هب  يرگیزاـب  هک  یتروـص  رد 

ناشن نارحب  شهاک  هلحرم  هب  راذگ  ياهویرانـس  رگید ، فیط  رد  .دـسر  یم  نایاپ  هب  زور  دـنچ  ضرع  رد  نارحب  شهاک  هلحرم ي 
نیفرط يارب  يزوریپ  بسک  یـشیاسرف ، گنج  لـیلد  هب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .تسا  نارحب  نیفرط  زا  متخ  هب  لـیم  مئـالع  نداد 

هب نارحب  شهاـک  هب  شرتسگ  زا  هلحرم  رییغت  دنـسرب ، كاردا  نیا  هب  ناـمزمه  اـبیرقت  روط  هب  ریگرد  ياـه  فرط  رگا  .تسین  رـسیم 
 . .دتفا (3) یم  قافتا  یناهگان  روط 

هلخادـم هچ  ره  هک  انعم  نیا  هب  .دراد  نارحب  همادا  ای  شهاک  رد  یمهم  شقن  گرزب  ياه  تردـق  هلخادـم  نازیم  تسا  دـقتعم  رچرب 
هلخادم ي رگا  .دش  دهاوخ  رت  ینالوط  ریگرد  ياه  فرط  نیب  فالتخا  لح  دنیارف  دـشاب  رتمک  نارحب  کی  رد  گرزب  ياه  تردـق 

راشف لامعا  نارحب  رد  هحلاصم  هب  ندیـسر  يارب  دنناوت  یم  اهنآ  دشاب  رگیزاب  کی  زا  یماظن  تیامح  لکـش  هب  گرزب  ياه  تردـق 
هتبلا  (4) دننک ؛
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نارگیزاب و شیازفا  گرزب و  ياه  تردـق  هلخادـم  نازیم  هب  هک  اـنعم  نیدـب.تسا  قداـص  مه  هلداـعم  نیا  سکع  دـسر  یم  رظن  هب 
 . .دش (1) دهاوخ  ینالوط  گنج  هجیتن  رد  دوش و  یم  رت  فیعض  گنج  هب  نداد  نایاپ  ناکما  تالداعم  ندش  رت  هدیچیپ 

شهاک دـیاب  لقادـح  رگیزاب  هکنیا  اهویرانـس  نیا  هلمج ي  زا  .تسا  روصتم  مه  يرگید  ياهویرانـس  نینچمه  نارحب  شهاک  يارب 
« نارحب شهاک   » زاغآ هدنهد  ناشن  تینهذ  رییغت  نیا  .دشاب  هتفریذپ  ار  یماظن  هنزاوم  رییغت  ینامز و  تیدودـحم  ای  اه  شزرا  دـیدهت 

 . دراد (2) ریثأت  گنج  نارحب و  هب  نداد  نایاپ  رد  نارحب  کیژتارتساوئژ  تیمها  نینچمه  .تسا 

لباق مهم و  عوضوم  عوقو ، تروص  رد  گنج ، هب  نداد  نایاپ  ای  گنج  هب  نارحب  لیدبت  زا  يریگولج  يانعم  هب  نارحب  شهاک  يارب 
يا هدیدپ  اب  ماجنارس  یشور  ره  زا  هدافتسا  اب  نارحب  همـصاخم و  کی  رد  ریگرد  ياه  فرط  .تسا  يریگ » میمـصت   » ثحب هظحالم 

هک .دنروآ  یم  دیدپ  ار  یتوافتم  ياه  تیعضو  طیارش و  عوقو ، زا  سپ  یماظن  ياه  تموصخ  .دنتـسه  هجاوم  يریگ  میمـصت  مان  هب 
.دراد یتوافتم  لکش  تیهام و  اه  شنکاو  يریگ و  میمصت  اه ، هنیزگ  تاکاردا ، هلحرم ي  رد 

ای همادا  ناـیز  دوس و  فیرعت  رد  ینهذ  تاـکاردا  هکنآ  تسخن  تسا ؛ رثأـتم  یلک  هظحـالم ي  ود  زا  يریگ  میمـصت  ياـه  يراوشد 
میمصت نیا ، رب  هوالع  .دهد  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  يریگ  میمـصت  لصا  نآ ، یعامتجا  یماظن و  یـسایس -  ياهدمایپ  نداد و  نایاپ 

يرنه هکنانچ  .تسا  هدـیچیپ  راوشد و  لیلد  نیمه  هب  دراد و  رارق  نوگانوگ  ياـه  هنیزگ  تواـفتم و  طیارـش  ربارب  رد  هشیمه  يریگ 
 . دنتسه (3) هدیچیپ  امومع  دوش ، یم  هداد  عاجرا  لوا  هجرد  ناراذگتسایس  هب  هک  یلئاسم  دیوگ : یم  رجنیسیک 

یم يرورض  یمازلا و  ار  يریگ  میمصت  لصا  هک  تسا  تیعضو  طیارش و  تیساسح  رگنایب  يریگ  میمـصت  ترورـض  نیا ، رب  هوالع 
تیعضو و رییغت  اب  عقاوم  رتشیب  رد  .درب  یم  مان   (4) فطع » هطقن   » مان هب  یتیعضو  نینچ  زا  رجنیسیک  .دنایامن 
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میمـصت میمـصت و  هب  تبـسن  یـسررب  دـقن و  تامیمـصت ، ياهدـمایپ  ندـش  راکـشآ  يریگ و  میمـصت  ياه  ترورـض  نتفر  نایم  زا 
بجوم ای  يریگ  میمـصت  زا  عنام  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  ییاهدـمایپ  نینچ  روصت  .دـنز  یم  نماد  ار  يدـیدج  تـالداجم  ناگدـنریگ 

هزوح رد  یجراخ و  تسایس  هصرع ي  رد  هکنآ  لاح  .دوش  یم  تدم  هاتوک  یکیتکات و  يریگ  میمـصت  ای  يریگ  میمـصت  رد  ریخأت 
.تسا زاین  دروم  کیژتارتسا  تدم و  زارد  تامیمصت  یگنج ، طیارش  نارحب و  رد  هژیو  هب  یلم  تینما  ي 

ره رد  يا  هثداح  ره  رگید ، ترابع  هب  .دراد  دـنویپ  يریذـپ  ناـکما  عوضوم  اـب  یعون  هب  يریگ  میمـصت  هنوگ  ره  اهدادـخر و  عوقو 
ناکما ای  يریذـپ  ناکما  طیارـش و  اه و  ترورـض  نیا  هکلب  دوش  یمن  ذاختا  یطیارـش  ره  رد  یمیمـصت  ره  ای  دـهد  یمن  خر  ینامز 

.دهد یم  رارق  ریثأت  تحت  لکش و  ار  يریگ  میمصت  يوگلا  یتح  تامیمصت و  عیاقو و  رهوج  هک  تسا  يریذپان 

رییغت رگید ، ترابع  هب  .دوش  یم  هجوت  يریذپ  ناکما  طیارـش و  هب  رتمک  اه  يریگ  میمـصت  عیاقو و  یـسررب  دـقن و  ماگنه  هب  الوصا 
تـسامرف مکح  نیـشیپ  تیعـضو  هک  یمادام  اریز  تسا ؛ تامیمـصت  یـسررب  دـقن و  رد  مهم  لماوع  زا  یکی  اه  ترورـض  طیارش و 

یم لکـش  يداقتنا  درکیور  اجیردـت  نامز  تشذـگ  هلـصاف و  داجیا  نآ و  رییغت  اب  یلو  دوش  یم  دـقن  زا  عنام  طیارـش  اه و  ترورض 
.دریگ

تشادرب هیاپ ي  رب  يریگ و  میمصت  نامز  رد  اهداقتنا  زا  یخرب  .دوش  یم  هدافتسا  یفلتخم  ياه  شور  زا  میمصت  کی  دقن  رد  الوصا 
توافت اه  شور  يژتارتسا و  اهدرکیور و  رد  تروص  نیا  رد  .تسا  رازبا  اه و  ییاناوت  فادـها و  نایم  نزاوت  طیارـش و  زا  تواـفتم 

رظن .تسا  يریگ  میمصت  هجیتن ي  هیاپ  رب  اهداقتنا  زا  يا  هراپ  .دهد  یم  لکش  ار  یجراخ  تسایس  تالداجم  هجیتن  رد  دراد و  دوجو 
دنوش یم  هسیاقم  اه  هداد  نورب  اب  اه  هداد  نورد  تسا  يریگ  میمصت  زا  هدیچیپ  يدنیارف  لوصحم  يریگ  میمـصت  هجیتن ي  هکنیا  هب 
دروم  - 1 دزاس : یم  نایامن  ار  دوخ  لکـش  راهچ  هب  میمـصت  کی  جـیاتن  .دوش  صخـشم  میمـصت  کی  یماکان  ای  تیقفوم  نازیم  اـت 

یعقاو و جـیاتن  نیب  الومعم  .بولطمان  هرظتنمریغ و   - 4 بولطم ؛ هرظتنمریغ و   - 3 بولطمان ؛ راـظتنا و  دروم   - 2 بولطم ؛ راظتنا و 
، راظتنا دروم  جیاتن 
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 . .تسا (1) يریگ  میمصت  دنیارف  هب  لرتنک  لباق  ریغ  هدشن و  ینیب  شیپ  ياهریغتم  دورو  مه  نآ  لیلد  دراد و  دوجو  فالتخا 

میمـصت توافتم و  ياه  تیعـضو  رد  فلتخم  ياه  هنیزگ  اب  ههجاوم  گنج ، تامـصاخم و  رد  یـساسا  عوضوم  تاحیـضوت  نیا  اـب 
.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ثحب  همادا ي  رد  هک  تسا  هنیزگ  کی  باختنا  اب  يریگ 

نورد رد  اه  شزرا  اهنآ  قیرط  زا  هک  دنتسه  یسایس  ماظن  ياهدادنورب »  » نوتسیا دیوید  فیرعت  قباطم  تامیمـصت  يزاس و  میمـصت 
.دوش یم  عیزوت  زیمآرادتقا  وحن  هب  هعماج 

.میرادـن (2) تیعطق  نیقی و  ناشدروم  رد  هک  تسا  يدوجوم  ياه  لیدـب  ای  نیزگیاج  ياه  لـح  هار  ناـیم  شنیزگ  لـمع  میمـصت ،
دنیارف یـسررب  عقاو ، رد  .دوش (3)  یم  باختنا  ینیعم  هلئـسم  لح  هار  نآ  قیرط  زا  هک  دـنک  یم  حیرـشت  ار  يدـنیارف  يریگ  میمـصت 
طابترا يریگ  میمـصت  هلئـسم و  لـح  تسا (4) و  میمـصت  هلئـسم  ییاسانـش  دـنیارف  نیا  لوا  هلحرم  دـهد  یم  ناـشن  يریگ  میمـصت 

يزیر همانرب  یمـسر  دنیارف  هیبش  نآ  لحارم  دراد و  دوجو  یفلتخم  تاظحالم  يریگ  میمـصت  رد  .دنراد (5)  رگیدکی  اب  یگنتاگنت 
نتفای و اهنآ ، لـیلحت  هیزجت و  هلئـسم و  هب  طوبرم  تاـیعقاو  يروآ  عمج  هلئـسم ، فیرعت  صیخـشت و  لـحارم  هک  تسا  کـیژتارتسا 

 . دوش (6) یم  لماش  ار  نآ  ندروآرد  ارجا  هب  لح و  هار  نیرتهب  باختنا  یبایزرا و  لیدب ، ياه  لح  هار  نتخاس 

رادروخرب يزکرم  یهاگیاج  زا  تشادرب  اـی  كاردا  رـصنع  نیزگیاـج ، ياـه  لـح  هار  ناـیم  شنیزگ  يریگ و  میمـصت  هیرظن ي  رد 
ناهج زا  ار  ناریگ  میمصت  یقلت   (7) تیعقوم » فیرعت   » زا ثحب  ماگنه  يریگ  میمصت  نازادرپ  هیرظن  رتشیب  .تسا 

62 ص :

ناریا یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  يدربهار  یبایزرا  نارهت »،) هاگشناد  زا  للملا  نیب  طباور  يارتکد   ) یعیفش رذون  . 119 - 1
ص 843 و 844. مراهچ ، هرامش  ناتسمز 1382 ، يدربهار ، تاعلاطم  هدکشهوژپ  يدربهار ، تاعلاطم  همانلصف  ناتسناغفا »، رد 

ص 94 و 95. ذخأم 19 ، . 120 - 2
ص 95. ذخأم 19 ، . 121 - 3

هـسسؤم تاراـشتنا  قلطم ، يدـیحو  دـیحو  مجرتـم  قـالخ ، يریگ  میمـصت  يوس  هب  یهار  یـشزرا  رکفت  ینیک ، لا  فلار  . 122 - 4
ص 47 و 48. ناتسمز 1381 ، هدنیآ ، ناهج  گنهرف  تاعلاطم 

، یمالـسا بالقنا  نازابناج  نافعـضتسم و  داینب  ناریدـم  روما  رتفد  همجرت  يریگ ، میمـصت  هلئـسم و  لح  نوسلیو ، ماهارگ  . 123 - 5
ص 68. ناتسمز 1378 ، شیدناون ، لسن  يراکمه  اب  نارگ  هملکد  تاراشتنا 

.نامه . 124 - 6
روصت كرد و  دوش  یم  هدـیمان  مه  تیعقوم  يدراوم  رد  هک  هلئـسم  زا  روظنم  دـسیون : یم  دوـخ  هلاـقم  رد  یعیفـش  رذوـن  . 125 - 7

: دنوش یم  حرطم  تالاؤس  نیا  يریگ  میمـصت  هلئـسم  رد  .دنریگ  یم  میمـصت  نآ  هرابرد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ناگدنریگ  میمـصت 
( یعامتجا یگنهرف ، یتینما ، یـسایس -   ) یتیهام هچ  دننزب  میمـصت  ذاختا  هب  تسد  نآ  هرابرد ي  دـیاب  ناریگ  میمـصت  هک  يا  هلئـسم 

هلئسم میناوت  یم  دح  هچ  ات  دراد ؟ یتیمها  هچ  رظن  دروم  هلئـسم  دنراد ؟ یکاردا  تشادرب و  هچ  هلئـسم  نآ  هب  تبـسن  نارگید  دراد ؟
یمالـسا يروهمج  یجراخ  تسایـس  يدربهار  یبایزرا  : » کن ( ؟ مییامن لصف  لح و  دوخ  دوس  هب  ار  نآ  هدرک  تیریدم  ار  روکذـم 
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(. ص 831 مراهچ ، هرامش  ناتسمز 1382 ، يدربهار ، تاعلاطم  هدکشهوژپ  يدربهار  تاعلاطم  همانلصف  ناتسناغفا »، رد  ناریا 
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دیدهت زا  كاردا  هک  انعم  نیا  هب  .تسا  ینهذ  تاکاردا  اب  دـیدهت  تبـسن  هیبش  عوضوم  نیا  .دـنناد (1)  یم  ینیع  تیعقاو  زا  رت  مهم 
طیارـش رد  ناربهر  هک  ینامز  هظحالم  نیمه  هیاپ ي  رب  .دوش  یم  راتفر  يریگ و  میمـصت  أشنم  اریز  تسا ؛ ینیع  تاـیعقاو  زا  رت  مهم 

رد نانآ  ییاناوت  ندرک  دودحم  ثعاب  نوگانوگ  یتفرعم »  » ياهدنور دـنریگ ، یم  رارق  دـیدش  راشف  تحت  يریگ و  میمـصت  ساسح 
رد یعـس  هک  دوش  یم  ذاـختا  یتـفرعم  ياـهراتخاس  ساـسارب  تامیمـصت  ینارحب ، تیعقوم  رد  .دوش  یم  ییـالقع  یمیمـصت  ذاـختا 

 . .دراد (2) اه  باختنا  فیط  شهاک 

کی نیاربانب  .درک  ادج  دوخ  رب  مدـقم  لماوع  ای  طیارـش  زا  یتحار  هب  ناوت  یمن  ار  يریگ  میمـصت  دـنور  هک  تشاد  رظندـم  یتسیاب 
دنور رب  رثؤم  هدش  يدنب  هقبط  لماوع  زا  يا  هعومجم  کمک  اب  تسا و  هدوب  دوخ  رب  مدـقم  ياهدادـیور  زا  رثأتم  یـسایس ، دادـنورب 

 . تسا (3) حیضوت  لباق  یسایس  يریگ  میمصت 

هک تسا  ور  هبور  شـسرپ  نیا  اب  دراد و  طابترا  يریگ  میمـصت  رما  اب  هتـسویپ  تسا  لایـس  اـیوپ و  يا  هدـیدپ  هک  یجراـخ  تساـیس 
لح هار  نیب  باختنا  هلئسم ي  هراومه  یجراخ  تسایس  رجنیسیک  هتفگ  هب  لیلد  نیمه  هب  .تفرگ (4)  ار  میمصت  نیرتهب  دیاب  هنوگچ 

اهراتـسیا و اه ، شزرا  : » یتسلاه هتفگ  هب  دـش و  هراشا  يریگ  میمـصت  عوضوم  رد  هکناـنچ  دـنور ، نیا  رد  .تسا (5)  فلتخم  ياـه 
اه تیعضو  نییعت  ای  تاروصت  .دراذگ  یم  رثا  دنا  هدمآ  درگ  یتاعالطا  نوگانوگ  عبانم  زا  هک  یتیعقاو  زا  كرد  رب  يدرف  تاروصت 

 . (6) .ددرگ » یم  ذاختا  اهنآ  هیاپ  رب  تامیمصت  هک  دنهد  یم  لکش  یتاراظتنا  تایعقاو و  هب 

نآ یجراخ  تسایس  تیهام  لکـش و  یـسایس و  ياهدادنورب  رب  هک  فلتخم  ياه  ماظن  رد  يریگ  میمـصت  راتخاس  تیهام و  زا  غراف 
هب یتیعضو  نینچ  رد  .تسا (7)  تیمها  زئاح  رایـسب  نآ  هب  یبایتسد  يژتارتسا  نییعت  اب  اهزاین  فادها و  نییعت  دراذگ  یم  رثا  روشک 

.دراذگ یم  ریثأت  فده  رب  هلیسو  ثداوح ، زا  يرایسب  رد  .دشاب  هتـشاد  دوجو  یتبـسانم  هلیـسو  فده و  نیب  دیاب  یتسلاه  هتـشون ي 
، اه ییاناوت  زا  يدروآرب  اه ، تیعضو  نییعت  رثکا  رد  اما   (8)

63 ص :

ص 94 و 95. نامه ، . 126 - 1
، نهوک تویلا  رتریو ، زمیج  سیلیب ، ناج  درـس ،» گنج  زا  سپ  نارود  رد  یگدـنرادزاب  ، » نوتلاو لید  یـس  نیاـپ و  تیک  . 127 - 2

ص 237. راهب 1382 ، رصاعم ، راربا  تاراشتنا  يریبخ ، کباک  همجرت : رصاعم ، ناهج  رد  يژتارتسا  باتک  يرگ ، سا  نیلاک 
همانلـصف یهـالک ، دیعـس  نسح  همجرت  اـکیرما ،» یجراـخ  تسایـس  لـیلحت  هیزجت و  ، » فوکیتو نیژوپ  یگلیک و  زلراـچ  . 128 - 3

ص 188. هرامش 3 ، ناتسبات 1382 ، يا ، هقطنم  تاعلاطم 
اه و هاگدید  همانهام  ناریا ،» یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  رد  شهوژپ  ارجا و  ، » روپداجس مظاک  دمحم  دیـس  رتکد  . 129 - 4

ص 5. هرامش 147 ، تشهبیدرا 1380 ، نیدرورف و  یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  اه ، لیلحت 
ص 330 و 331. ذخأم 94 ، . 130 - 5
ص 620 و 621. ذخأم 30 ، . 131 - 6

ص 260. ذخأم 66 ، . 132 - 7
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یگتسباو يایند  رد  یجراخ  يراذگتـسایس  تیهام  باتک  یجراخ ،» تسایـس  جیاتن  یلخاد و  لماوع  ، » یتسلاه .یج  .یک  . 133 - 8
ص 156. اهروشک ، لباقتم 
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زا سپ  فارگزتلاـف  تربار  یترئود و  .دریگ (1)  یم  تروص  یجراخ  عوقولا  بیرق  اـی  طیارـش  اـی  ثداوح  یلخاد و  ياـه  شنکاو 
کی لیصحت  هب  ندوب  ممصم  نازیم   » ار باختنا  رد  رثؤم  لماوع  یجراخ ، تسایـس  دصاقم  لیـصحت  يارب  باختنا  عوضوم  هب  هراشا 
.دننک یم  رکذ  فادها  ریاس  اب  فده  کی  ضراعت  نازیم  تارطاخم و  اه ، هنیزه  نآ ، هب  یبایتسد  يارب  دوجوم  نامز  صاخ ، فده 

 . (2)

.تسا یفلتخم  لماوع  هب  هتـسباو  هک  دوش  یم  هدهاشم  اه  یگناگود  زا  يا  هراپ  دوجو  یهاگ  يریگ  میمـصت  يراذگتـسایس و  يارب 
عفانم اه و  شزرا  اب  نآ  تبسن  طیارش و  زا  ناگدنریگ  میمـصت  ینهذ  تاکاردا  یترابع  هب  ای  اه  هاگدید  توافت  مهم  هلئـسم ي  یلو 

.دشاب یم  فادها  هب  یبایتسد  رازبا  اه و  ییاناوت  زا  دروآرب  ای 

کی رـس  رب  قفاوت  نوگاـنوگ ، یـسایس  ياـهراتخاس  یلم و  ياـه  گـنهرف  تسا  دـقتعم  ( Charlse Boyd  ) دـیوب زلراچ  لارنژ 
اـساسا یـسایس  یماظن و  ناریگ  میمـصت  فالتخا  : » دسیون یم  دـیوب  رظن  حیـضوت  رد  ناهویگ  رتلاو  .دزادـنا  یم  ریخأت  هب  ار  راکهار 

 . (3) .اه » تیعقوم  نآ  رد  نامز  یناور  یکیزیف و  ياه  هبنج  نایم  شنت  نانآ و  هژیو  ياه  تیعقوم  توافت  هب  تسا  طوبرم 

تسایس تامیمصت  یـضعب  هدمآ  لمع  هب  هک  یقیقحت  ربانب  تسا  دقتعم  یتسلاه  .دراد  دوجو  زین  يرگید  تایرظن  هنیمز  نیا  رد  هتبلا 
، مهبم تیعـضو  هک  یماـگنه  ناربـهر  تایـصوصخ  یگژیو و  عقاو  رد  .تسا (4)  یتیـصخش  ياه  یگژیو  یخرب  زا  رثأـتم  یجراـخ 

ریگرد يریگ  میمصت  رد  المع  شدوخ  نارواشم ، هب  شتردق  ندرک  راذگاو  ياج  هب  ربهر  هک  یماگنه  تسا و  هدیچیپ  صخشمان و 
هب ربهر  تیصخش  تاداقتعا و  دتفا  یم  قافتا  یجراخ  يراذگتسایس  رد  ابلاغ  هک  تیعـضو  نیا  رد  .تسا  تیمهااب  رایـسب  دوش ، یم 

ياهریغتم هک  ار  یطیارـش  دوخ  هلاـقم  رد  فلوو  زمیج  سیمولوک و  رودوئت  .دشخب (5)  یم  لکـش  دهد ، یم  ماجنا  تموکح  هچنآ 
يزیر همانرب  تامیمـصت  زا  رتشیب  ینارحب  تامیمـصت  يور  يدرف  ياهریغتم  دنا : هدرک  رکذ  هنوگ  نیا  تسا  راذـگریثأت  رتشیب  يدرف 

نیرتشیب تادیدهت ، راشف  ینامز و  تیدودحم  ینارحب  ياه  نامز  رد  .دراذگ  یم  ریثأت 

64 ص :

ص 620 و 621. ذخأم 30 ، . 134 - 1
دیحو بیط و  اضریلع  همجرت  لوا ، دـلج  للملا ، نیب  طباور  رد  ضراعتم  ياـه  هیرظن  فارگزتلاـف ، تربار  یترئود و  زمیج  . 135 - 2

ص 188. ، 1376 مود ، پاچ  نارهت ، سموق ، رشن  یگرزب ،
، گنج یلاع  هرود  تاراشتنا  رب ، خیم  یفطـصم  همجرت  نردـم ، ياه  گنج  رد  مراهچ  دـعب  نامز ، هرطیـس  ناهویگ ، رتلاو  . 136 - 3

ص 25 و 26. ، 1382
ص 574 و 575. ذخأم 30 ، . 137 - 4
ص 156 و 157. ذخأم 36 ، . 138 - 5
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 . .دنوش (1) عمج  مهدرگ  اعیرس  دنناوت  یم  هک  دهد  یم  رارق  يدودعم  نارواشم  تلود و  شود  رب  ار  تیلوئسم 

سانـش ناور  سیناج ، دراد  دوجو  نارواشم  هورگ  اـی  رواـشم  هشیمه  هدـنریگ ، میمـصت  ياـه  تیـصخش  راـنک  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
هک تسا (2)  هدـش  روآدای  ار  یهورگ  ياه  هرواشم  اهداهنـشیپ و  ریثأت  هدرک و  دـقن  ار  یهورگ » رکف   » دوخ یـسررب  رد  یعاـمتجا ،

 . .دنشاب (3) طلغ  تاکاردا  ضرعم  رد  تسا  نکمم  دارفا  دننامه  تسرد  ناگدنریگ ، میمصت  یعمج  ياه  هورگ  دهد  یم  ناشن 

دنور رب  دـنراد  یجراـخ  تسایـس  صاـخ  تاـنایرج  زا  روـشک  کـی  مدرم  هک  یکرد  یموـمع و  راـکفا  دـننام  يرگید  لـماوع  هتبلا 
دودحم يریگ و  میمصت  رد  کیمتسیس (5)  لماوع  ذوفن  نیا ، رب  هوالع  .دراذگ (4)  یم  ریثأت  اه  يریگ  میمصت  یجراخ و  تسایس 

يریگ میمصت  هرابرد ي  گنج  للع  باتک  رد  ( Geoffry Blainey  ) ینیلب يرفج  .دراد  ییازـسب  ریثأت  شقن و  اه  هنیزگ  ندرک 
: دسیون یم 

ریز لماع  تفه  لقادح  ریثأت  تحت  يدیدش  روط  هب  هک  دیآ  یم  رظن  هب  یلم  ناربهر  حلص ، ای  گنج  يارب  يریگ  میمـصت  نامز  رد  »
: دنراد رارق 

؛ گنج یلامتحا  هنحص  رد  تردق  نآ  ندرب  راک  هب  رثؤم  روط  هب  يارب  ییاناوت  یماظن و  تردق   - 1

؛ دوب دهاوخ  هنوگچ  یجراخ  ياه  تلم  راتفر  دتفیب  قافتا  گنج  رگا  هکنیا  صیخشت   - 2

؛ دراد دوجو  نمشد  نیمزرس  اهنآ و  نیمزرس  رد  یگناگی  مدع  ای  یلخاد  تدحو  ایآ  هکنیا  صیخشت   - 3

؛ گنج ياه  جنر  اه و  تیعقاو  زا  تلفغ  ای  یهاگآ   - 4

يژولوئدیا یهاوخ و  تیلم   - 5

؛ دنراد تکرش  يریگ  میمصت  رد  هک  ییاهنآ  تایبرجت  یصخش و  تایصوصخ   - 6

 . (6) .دش » هتفرگ  رظن  رد  هک  یگنج  عون  ندش  لمحتم  يارب  نآ  تردق  نینچمه  يداصتقا و  طیارش  عضو و   - 7
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ص 150 و 151. ذخأم 36 ، . 142 - 4

ص 143 و 144. ذخأم 36 ، . 143 - 5
شریذـپ يداصتقا و  یللملا ، نیب  یلخاد ، ياـهراشف  یـسایس ، مولع  دـشرا  یـسانشراک  هرود  هماـن  ناـیاپ  یمـالغ ، نسحم  . 144 - 6

ص 15. نمهب 1374 ، نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  تینما ، ياروش  همانعطق 598 
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تـسایس یباـیزرا  يارب  یجراـخ  تسایـس  نارگ  لـیلحت  زا  یخرب  .دراد  دوـجو  یفلتخم  ياـه  شور  وـگلا و  يریگ ، میمــصت  يارب 
دوخ هلاقم  رد  نوارب  سیرک  .دنا  هدرک  یسررب  ار  یجراخ  تسایس  تیهام  یفاکش و  دبلاک  یبایزرا و  ار  اه  يریگ  میمصت  یجراخ 

تـسایس رد  يراتفر  ياهوگلا  ییاسانـش  يارب  هار  نیرتهب  هک  دیوگ  یم  ام  هب  ریخا  لاس  هاجنپ  یجراخ  تسایـس  لیلحت  : » دسیون یم 
ره لیلحت  اب  لباقم  رد  مینک و  میـسقت  تامیمـصت »  » زا يا  هعومجم  هب  ار  یجراخ  يراذگتـسایس  ياهدـنیارف  هک  تسا  نیا  یجراـخ 

تسایس رد  يریگ  میمصت  ياهدرکیور  راذگ  هیاپ   (1) .دندوب » رثؤم  یطیارـش  هچ  رد  یلماوع  هچ  هک  مینیبب  میناوت  یم  اهنآ  زا  کی 
هیاپ رب  وگلا  نیا  .دندرک  حرط  ار  دنمدرخ » رگیزاب   » لدـم هک  دندوب (2)  ههد 1950  رد  ییاکیرما  يارگراتفر  نادنمـشناد  یجراخ ،

یجراخ تامیمـصت  هک  انعم  نیدـب  .دنتـسه (3)  دـحاو  يرگیزاـب  هبـساحم ي  لوـصحم  تامیمـصت  هک  تسا  راوتـسا  ضرف  نیا  ي 
ار يراکهار  نآ  اه  تلود  هک  تسا  نیا  رب  داقتعا  رگید ، ترابع  هب  .دـشاب  یم  صاخ  تیعـضو  کی  ربارب  رد  ینالقع  ياه  شنکاو 

لقادـح هب  ار  اـهنآ  تاراـسخ  دـهد و  شیازفا  رثکادـح  هب  ار  اـهنآ  عفاـنم  اـه ، شزرا  زا  يا  هعومجم  نتم  رد  هک  دـننک  یم  باـختنا 
هک میراد  يراتفر  دـعاوق  زا  يا  هعومجم  ام  هک  تسا  تروص  نیا  هب  دـنمدرخ  رگیزاب  لدـم  ربانب  يریگ  میمـصت  شور  .دناسرب (4) 
یم هدـننک  راودـیما  ار  نآ  هک  میدرگ  یم  ییاه  تکرح  لابند  هب  میوش  یم  هجاوم  هتخانـشان  ياه  تیعقوم  اب  یتقو  هیلوا  لحارم  رد 
نیا .میوش  یم  لـمع  دراو  میا ، هتفاـی  یناـمز  ياـه  تیدودـحم  هب  هجوت  اـب  ار  نکمم  تکرح  نیرتهب  هک  میدـش  عناـق  یتقو  میناد و 

 . .تسا (5) ینالقع  یشور  يریگ  میمصت  يارب  شور ،

يریگ میمـصت  رد  ام  تسا  دـقتعم  ینیک  .تسا  هجوت  لباق  هک  دـنک  یم  هئارا  یـشزرا » رکفت   » ناونع تحت  ار  يرگید  يوگلا  ینیک 
یم صخشم  دوجوم  ياه  هنیزگ  اب  ار  هلئسم  بوچراچ  ام  عقاو  رد  .مینک  یم  افتکا  هنیزگ  دنچ  نیب  زا  هنیزگ  کی  باختنا  هب  الومعم 

شسرپ نیا  خساپ  رد   (6) درادن ؟ دوجو  يرتهب  شور  ایآ  دسرپ  یم  سپس  يو  .میهد  یم  رارق  میمصت  تیعقوم  رد  ار  دوخ  میزاس و 
تسا مهم  ام  يارب  هچنآ  ناونع  هب  شزرا  فیرعت  یشزرا و  رکفت  رب 

66 ص :

ص 125 و 126. ذخأم 2 ، . 145 - 1
ص 126. ذخأم 2 ، . 146 - 2
ذخأم 2 ص 128. . 147 - 3

ص 126 و 127. ذخأم 2 ، . 148 - 4
ص 127. ذخأم 2 ، . 149 - 5
ص 15. ذخأم 98 ، . 150 - 6
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.دشاب راوتسا  اه  شزرا  هیاپ ي  رب  دیاب  دوش  یم  اه  میمصت  هب  ندیـشیدنا  فرـص  هک  یـششوک  نامز و  دیوگ : یم  دنک و  یم  دیکأت 
هنیمز ي رگید ، ترابع  هب  .دـنک  یم  نییعت  نآ  ياه  شزرا  اه و  هنیزگ  ار  میمـصت  تیعقوم  ره  بوچراـچ  دـنک  یم  دـیکأت  يو   (1)

يارب هک  دـنک  یم  هفاـضا  نینچمه  ینیک  .دنهد (2)  یم  لکـش  ار  میمـصت  بوچراچ  رگیدکی ، اب  هارمه  يداینب  فادـها  میمـصت و 
زور ره  دهد و  یم  ناشن  ار  اه  تصرف  اه  شزرا  نیا  اریز  درک ؛ نییعت  ار  کیژتارتسا  ياه  شزرا  دـیاب  اه ، میمـصت  همه ي  تیادـه 

بولطم ياهدمایپ  هب  یبایتسد  بولطمان و  ياهدـمایپ  زا  بانتجا  میمـصت  هلئـسم  هب  ام  رطاخ  قلعت  لیلد  اساسا  دبای (3) و  یمن  رییغت 
شزرا ققحت  يارب  ییاـهرازبا  افرـص  اـه  هنیزگ  دراد و  یگتـسب  اـه  شزرا  هب  هک  تسا  یموهفم  زین  اهدـمایپ  یبسن  تیبولطم  تسا و 

 . دشاب (4) یم  رت  يداینب  ياه 

گنج زا  سپ 

ای گنج  عوقو  زا  يریگولج  يارب  اه  نارحب  تیریدـم  تاعوضوم و  نیا  هب  شرگن  هوحن ي  رب  گـنج  اـی  نارحب  ياهدـمایپ  ریثأـت و 
یـساسا و لئاسم  هب  تایبرجت  هنوگ  نیا  اریز  درک ؛ هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یمهم  تاـعوضوم  زا  گـنج  تمـس  هب  نآ  تیادـه 
هب .دوش  یم  رجنم  یجراخ  یتاحیلـست  یعافد و  تسایـس  هزوح  رد  دیدج  ياه  يوگلا  نییعت  یلم و  تینما  هب  شرگن  رد  راذـگریثأت 

یـساسا ریثأت  تـالوقم  نیا  اـب  ههجاوم  رد  دـیدج  ياـهوگلا  نییعت  هعماـج و  ینهذ  راـتخاس  يریگ  لکـش  رد  نارحب   » رگید تراـبع 
 . (5) .دراد »

فیرعت ریگرد  ياه  فرط  نیب  یتآ  طباور  رب  نارحب  ریثأـت  یگنوگچ  نییعت  روظنم  هب  ینارحب  بقاوع  یباـیزرا  ینعی  ریثأـت »  » موهفم
رد ریثأت  هلحرم ي  .دماجنا  یم  لوط  هب  نارحب  متخ  زا  سپ  لاس  جنپ  ات  هس  نارحب  ریثأت  ندش  صخـشم  يارب  مزال  نامز  .تسا  هدـش 

لومـش و هنماد ي  هرابرد ي  يرتمک  عامجا  لاح ، نیع  رد  .تسا  لکـشم  راثآ  نییعت  دراد و  يرتمک  حوضو  لبق  لحارم  اب  هسیاـقم 
 . دراد (6) دوجو  راثآ  يریگ  تمس 

67 ص :

.نامه . 151 - 1
.نامه . 152 - 2

ص 46. نامه ، . 153 - 3
ص 15 و 16. نامه ، . 154 - 4
ص 142. ذخأم 16 ، . 155 - 5

ص 141 و 142. ذخأم 16 ، . 156 - 6
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ساسارب شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  رچرب  دـنک ؟ یم  صخـشم  ار  نارحب  ریثأـت  زا  دـعب  نیا  یلماـع  هچ  هک  تسا  نیا  یـساسا  شـسرپ 
ییارجم نیاربانب  .دنک (1)  یم  صخشم  ار  نارحب  ریثأت  ریگرد  ياه  فرط  نیب  لصاح  هجیتن  لکش  تسا  دقتعم  نارحب  عماج  يوگلا 

لح یمـسر  دنـس  تنوشخ ، قیرط  زا  لـماک  اـی  تقوم  روط  هب  گـنج  هکراـتم ي  سب و  شتآ  تروص  رد  اـی  دادرارق  قـیرط  زا  هک 
دهاوخ ریگرد  ياه  فرط  نایم  طباور  رب  ینتبم  راثآ  دایز  لامتحا  هب  دبای ، یم  همتاخ  هنایوج  حلـص  يا  همان  لدابت  یتح  ای  فالتخا 

هنایفخم رییغت  ای  زیمآریقحت  هبناج  کی  ینیـشن  بقع  عطاق ، یماظن  هلمح ي  لثم   ) هبناج کـی  لـمع  قیرط  زا  نارحب  هکنیا  اـت  تشاد 
یفنم ریثأت  الامتحا  يزوریپ ، ای  تسکش  يانعم  هب  رفص ، عمج  لصاح  هجیتن ي  عقاو ، رد  .دبای (2)  همتاخ  فالتخا ) ماگنه  رد  میژر 

دوجوم عضو  دـنبای و  یمن  تسد  دوخ  ياه  هتـساوخ  مامت  هب  ریگرد  نیفرط  زا  کی  چـیه  هک  دراد  مهبم  هجیتن ي  هب  تبـسن  يرتشیب 
 . دنام (3) یم  اجرباپ  نانچمه  یلبق 

رب رما  نیا  دبای و  یم  شهاک  یناور  راشف  هک  تسا  دـیدج  هرود ي  هب  لاقتنا  طیحم و  رد  ینوگرگد  هلزنم  هب  گنج  ای  نارحب  نایاپ 
رطخ هناتـسآ  رد  نتفرگ  رارق  ای  گنج  نارحب و  کی  زا  لصاح  تایبرجت  اریز  .دراذـگ (4)  یم  ریثأت  یباختنا  هنیزگ  دروخرب و  زرط 

ریـسفت اب  فادها  ندرک  دودـحم  نارحب و  رانک  زا  روبع  اب  گنج  زا  عانتما  هیاپ ي  رب  ار  اه  نارحب  تیریدـم  دـناوت  یم  گنج ، عوقو 
نیمه هیاـپ ي  رب  یگدـنرادزاب  ییادز و  شنت  يارب  یعاـفد  یجراـخ و  تسایــس  يوـگلا  باـختنا  .دـهدب  لکــش  عفاـنم  زا  دــیدج 

.دریگ یم  تروص  تاظحالم 

تـسا دقتعم  دش ؟ دـنهاوخ  هجاوم  هدـنیآ  ياه  نارحب  اب  هنوگچ  الامتحا  نادرمتلود  اه و  تلود  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  رچرب 
، نارحب ره  فلتخم  لحارم  رد  .تسا  هتـشذگ » رد  نارحب  تیریدم  تینالقع  یـساسا و  تاکرتشم  سرد  هنیمز  نیا  رد  هتکن  نیرتهب  »

باختنا كرتشم  ریثأت  هدـنهد ي  ناشن  هرواشم ، زین  اه و  لح  هار  یـسررب  يارب  يریگ  میمـصت  تاـعالطا و  لـیلحت  هیزجت و  يوگلا 
، ییایفارغج یگنهرف ، ياه  توافت  رب  هک  تسا  دروخرب  زرط 

68 ص :
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 . .دیآ (1) یم  قئاف  یتینما  یماظن -  نارحب  کی  ناریگ  میمصت  نیب  دراوم  رگید  یخیرات و 

يارب کیرحت  هقرج و  شقن  هتشذگ  رد  رگا  لماوع  زا  يرایسب  گنج ، نارحب و  اب  ههجاوم  یلودلا و  نیب  نارحب  رد  حیـضوت ، نیا  اب 
روشک ود  نایم  گنج  نارحب و  کی  هبرجت  عقاو  رد  .دوب  دنهاوخ  یتاریثأت  نینچ  دـقاف  دـیدج  هلحرم  رد  دـنا ، هتـشاد  گنج  شنت و 
يریگ لکـش  زا  عنام  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  اهراتفر  تیریدم  لرتنک و  تادیدهت و  هب  شرگن  هبـساحم و  رد  يا  یـساسا  تاکرتشم 

.دش دهاوخ  گنج  نارحب و  هب  دیدهت  لیدبت  ای  دیدهت 

رتارف دـنا  هتـشاد  گنج  نارحب و  هبرجت ي  هک  يروشک  ود  نایم  طباور  زا  نآ  ماـمتا  زا  سپ  گـنج  نارحب و  تاریثأـت  هنماد ي  هتبلا 
.دش دهاوخ  لیدبت  یعافد  یجراخ و  تسایس  یلم و  تینما  هزوح ي  رد  یلمع  ینهذ و  يرکف -  يوگلا  هب  تسا و 

هب دیاب  هک  تسا  رثأتم  يرگید  لماوع  زا  اهروشک  ریاس  اب  گنج  نارحب و  شهاک  زا  سپ  روشک  کی  يارب  نارحب  دـیدهت -  موادـت 
ار يا  هدیدپ  نینچ  عوقو  دنا ، هتشاد  نارحب  گنج و  هبرجت ي  هک  یعافد  تسایس  هزوح ي  نارظن  بحاص  زا  یخرب  .درک  هجوت  نآ 
، دـیدج یتیعـضو  هب  گنج  نارحب و  زا  روبع  يارب  هک  دـنناد  یم  یـشان  يراتخاس  لـئاسم  نآ  زا  رت  مهم  یطیحم و  لـماوع  رییغت  زا 

 . دریذپ (2) یمن  تروص  کیژتارتسا  يریگ  میمصت 

رد لیئارـسا  هکنانچ  .تسین  ناسکی  دـنراد  ار  هبرجت  نیا  هک  ییاهروشک  هیلک ي  يارب  نآ  ماـمتا  زا  سپ  گـنج  نارحب و  ریثأـت  هتبلا 
يوگلا كاردا  اب  یتینما و  یماظن -  یـسایس -  تواـفتم  تاـیبرجت  بسک  اـب  نونکاـت  نیطـسلف  لاغـشا  ناـمز  زا  یناـکلپ  يدرکلمع 

درـس و گنج  یـشاپورف  زا  سپ  .دنک  یم  لابند  ار  نارحب » دـیدهت -   » يوگلا نانچمه  للملا ، نیب  ماظن  یبرع و  ياهروشک  يراتفر 
اب هک  دوب  وگلا  نیا  رییغت  لابند  هب  نیب  ار  قاحـسا  تفرگ و  تروص  يدـیدج  رییغت  تیوک ، يزاـسدازآ  اـب  قارع  رب  اـکیرما  يزوریپ 

.دناسر لتق  هب  یطارفا  يدوهی  کی  ار  هدربمان  دش و  هارمه  تسکش 

69 ص :

ص 340. ذخأم 16 ، . 161 - 1
.1383  / 6  / 4 یناخمش ، ریما  اب  یصاصتخا  هبحاصم  . 162 - 2
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تارییغت زا  دیدج  كاردا  نآ و  مامتا  هوحن ي  ناریا و  اب  گنج  هجیتن  عقاو  رد  ناریا  اب  گنج  مامتا  زا  سپ  مادص  راتفر  دروم  رد  ای 
لابند گنج  داجیا  فدـه  اب  نارحب و  تیریدـم  هیاپ  رب  اقیقد  دـنور  نیا  .دـش  روشک  نیا  لاغـشا  تیوک و  هب  هلمح  بجوم  یطیحم ،

.دش

.درادن دوجو  اهروشک  هیلک ي  يارب  گنج  نارحب و  زا  سپ  ياهراتفر  زا  دـحاو  یلیلحت  وگلا و  هک  دـهد  یم  ناشن  تاحیـضوت  نیا 
يا هبرجت  دادتما  رد  هکنیا  لیلد  هب  هلحرم  نیا  تسا  نشور  هچنآ  .داد  ماجنا  يا  هناگادج  یـسررب  دـیاب  دروم  ره  رد  لیلد ، نیمه  هب 

.تسا تیمها  زئاح  رایسب  دشاب  راذگریثأت  هدنیآ  يریگ  لکش  رب  دناوت  یم  تسا و  یخیرات 

70 ص :
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گنج عوقو 

یلامجا شرازگ  ناریا : هب  قارع  هلمح 

.1381 هاپس ، گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  گنج ، يریذپان  بانتجا  هب  دینک  هاگن  رتشیب  عالطا  يارب 

راتفر شرگن و  یمدرم ، تاضارتعا  شرتسگ  رثا  رب  روشک  رد  یتابث  یب  مئالع  ندش  راکشآ  هاش و  میژر  یـسایس  تیعقوم  رد  لزلزت 
تادهعت ساسارب  نانچمه  هاش ، میژر  اب  تابـسانم  ظفح  يارب  قارع  هک  تروص  نیدـب  .داد  رارق  ریثأت  تحت  ناریا  ربارب  رد  ار  قارع 

جارخا قارع  زا  هاش ، تساوخرد  هب  انب  ار  بـالقنا  ربهر  ینیمخ  ماـما  بوچراـچ  نیمه  رد  درک و  یم  لـمع  هریزجلا  هماندهع 1975 
تادـیدهت و داجیا  رد  نآ  دـنیارف  ناریا و  لـخاد  رد  یبـالقنا  ياهدـنور  رثا  رب  یتاـبث  یب  ياهدـمایپ  زا  تشادرب  نینچمه  .درک (1) 

نیمه هب  .دـنک  تیامح  اهنآ  زا  هجوت و  روشک  لخاد  بلط  هیزجت  ياه  هورگ  هب  اددـجم  قارع  اـت  دـش  ببـس  دـیدج ، ياـه  تصرف 
 . داد (2) لیکشت  ناریا  لخاد  یتاعالطا و  تامادقا  تیاده  لرتنک و  يارب  هرصب  رد  ار  يدیدج  هاگرارق  روظنم ،

لخاد تالوحت  زا  رثأتم  قارع  ناریا و  تابـسانم  رد  يدـیدج  لصف  نمهب 1357  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هاش و  طوقـس  زا  سپ 
رییغت یتینما و  يداـصتقا و  یماـظن ، یـسایس ، ياـهراتخاس  هیلک ي  یـشاپورف  .دـش  زاـغآ  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  تـالداعم  ناریا و 

تموصخ و هب  کیژتارتسا  دحتم  زا  اکیرما  اب  ناریا  تابسانم 

71 ص :

نارـس تین  زا  مادـص  هکلب  تسا  هدوبن  هاش  هتـساوخ  هب  قارع  زا  ماـما  جارخا  میمـصت  تسا  دـقتعم  ییاـضر  نسحم  ياـقآ  . 163 - 1
ظفح يارب  یتارییغت  تسا  رارق  ای  تسا  نایاپ  هب  ور  هاش  میژر  رمع  هک  هدش  علطم  هسنارف ) قیرط  زا  دیاش   ) اکیرما اپورا و  ياهروشک 

.تسا هدرک  هلماعم  اپورا  اکیرما و  اب  مادص  نیاربانب  دریگب  تروص  هاش  تموکح 
.1378 ییاعد ، دومحم  دیس  مالسالا  تجح  اب  یصاصتخا  هبحاصم  . 164 - 2
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هژیو هب  يدالیم  ههد ي 70  ياه  یماکان  ناربج  رب  هوالع  ات  داد  رارق  قارع  رایتخا  رد  ار  يدـیدج  ياـه  تصرف  يریگرد  شلاـچ و 
.دیامن راهم  ار  قارع  نایعیش  رب  یمالسا  بالقنا  یلامتحا  ياهدمایپ  راثآ و  هریزجلا ، هدهاعم ي 1975  ياضما 

رب هوالع  اه  یقارع  تسایـس  نیا  اب  .دوب  زکرمتم  يزرم  قطاـنم  رد  یماـظن  یتینما و  یتاـعالطا -  تاـکرحت  رب  قارع  هیلوا ي  شـالت 
ار نآ  یتینما  یعافد -  ناوت  تردـق و  الباقتم  يزاس و  نایرج  يارب  ناریا  رد  دوجوم  لیـسناتپ  هقطنم ، رد  دـیدج  تـالوحت  یباـیزرا 

یهدـنامزاس ناریا ، یعامتجا  یـسایس -  راـتخاس  رد  یگنهاـمهان  شنت و  تازاوم  هب  لاس 1358  لوا  همین ي  رد  .دـندرک  شیاـمزآ 
رد هیزجت  یتابث و  یب  يارب  قارع  ياه  شالت  هاپـس ، جیـسب و  دـننام  دـیدج  ياهداهن  هعماج و  نورد  رد  بـالقنا  زا  لـصاح  تردـق 

هنیمز نیا  رد  دوجوم  ياه  یتساک  میمرت  ترورض  .دش  هارمه  یماکان  اب  ناتسزوخ  ناتسا  هژیو  هب  يزرم  ياهرهش  قطانم و  زا  یخرب 
رکبلا نسح  ییاتدوک  اب  لاس 1358  ناتسبات  رد  مادص  یلخاد  حطس  رد  هک  لکـش  نیدب  .دش  رجنم  حطـس  ود  رد  دیدج  تارییغت  هب 

تیآ تداهـش  نینچمه  اه و  تسینومک  بوکرـس  ثعب و  بزح  يزکرم  رداک  هیفـصت  .تفرگ  تسد  هب  ار  تردق  مامز  رانکرب و  ار 
، نیا رب  هوالع  .دوب  مادص  یتینما  یـسایس -  دیدج  دربهار  هدـننک ي  نایب  نیـشندرک  قطانم  لرتنک  نایعیـش و  بوکرـس  ردـص و  هللا 

دش ببس  ماظن  رارقتسا  هلحرم ي  رد  ناریا  رد  یتابث  یب  موادت  یلو  دروخ  تسکـش  ناریا  رد  هنابلط  هیزجت  یتینما و  تامادقا  هچرگ 
.دیامن باختنا  ار  یماظن  مادقا  هنیزگ ي  نامز  زا  هدافتسا ي  يارب  مادص  ات 

.دندوب یماظن  هلمح ي  يارب  یگدامآ  بسک  لاح  رد  لاس 1358  نابآ  رهم و  رد  اه  یقارع  هک  دراد  دوجو  يدایز  نئارق  دـهاوش و 
يو هب  تقوم ، تلود  تقو  هجراخ  ریزو  يدزی ، میهاربا  اب  تاقالم  رد  لاس 1358  نابآ  لیاوا  رد  ناریا  رد  ایس  هاگتسیا  تقو  سیئر 

 . .دنتسه (1) ناریا  هب  هلمح  يارب  یگدامآ  لاح  رد  اه  یقارع  هک  داد  عالطا 

، دارم ياتدوک 28  هثداح  رارکت  اکیرما و  هب  هاش  رفـس  زا  ینارگن  هیاـپرب  نابآ 1358  رد 13  اکیرما  ترافس  فرـصت  دنور ، نیا  رد 
تالوحت تیهام 

72 ص :

يدزی 1378. میهاربا  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگ  تفگ و  . 165 - 1
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ار ناریا  هیلع  یماظن  مادقا  يارب  مادص  دیدج  دربهار  نینچمه  ناریا و  ربارب  رد  اکیرما  ياه  تسایس  ناریا و  رد  یعامتجا  یـسایس - 
تاریثأت هنماد ي  قمع و  تالوحت ، نیا  موادـت  رد  لاس  نیمه  رذآ  رد  ناتـسناغفا  لاغـشا  اـب  يوروش  .داد  رارق  ریثأـت  تحت  تدـش  هب 

.تخاس راکشآ  رتشیب  هقطنم (1)  حطس  رد  ار  یمالسا  بالقنا 

ثداوح هلسلس  موادت  رد  اکیرما  .دیـشخب  قیمعت  داد و  شرتسگ  ار  اکیرما  ناریا و  ییورایور  حطـس  عقاو  رد  يریگ  ناگورگ  هثداح 
هزادنا ات  ناریا  رد  برغ  هب  لیامتم  تانایرج  رصانع و  يراذگریثأت  ذوفن و  زا  يریگ ، ناگورگ  هثداح  زا  دعب  هاش ، طوقـس  زا  یـشان 

یب هنوگ  ره  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ناتـسناغفا  برغ  رد  يوروش و  بونج  رد  ناریا  کیتیلپوئژ  تیعقوم  لاح ، نیع  رد  .دش  دـیماان  يا 
اریز دریگ  رارق  هقطنم  رد  روشک  نیا  دـیدج  ياه  تسایـس  يوروش و  دوس  هب  تسناوت  یم  یـسایس  ياـهراتخاس  یـشاپورف  یتاـبث و 

تالوحت اب  اکیرما  اـب  ییوراـیور  دـیدشت  ناریا و  یلخاد  تـالوحت  هناـگود ي  تیهاـم  .دوب  يوروش  کـیژتارتساوئژ  لـمکم  ناریا 
سیئر رخآ  لاـس  رد  اـکیرما ، تـقو  روـهمج  سیئر  رتراـک ، يارب  ار  يدـیدج  ياـه  شلاـچ  ناتـسناغفا ، لاغــشا  زا  سپ  يا  هـقطنم 

.دروآ دوجو  هب  تاباختنا  يرازگرب  هناتسآ ي  رد  يروهمج و 

روصت اه  یقارع  .داد  رییغت  ناریا  هیلع  یماظن  مادـقا  يارب  ار  مادـص  هیلوا  یبایزرا  اکیرما ، ياه  تسایـس  رب  تالوحت  هناگود ي  ریثأت 
ياضف دش و  دهاوخ  ریذپ  بیسآ  فیعضت و  هتشذگ  زا  شیب  روشک ، نیا  راشف  تحت  اکیرما و  اب  ییورایور ، رثا  رب  ناریا  دندرک  یم 

مهارف ناریا  هب  قارع  هلمح ي  يارب  زین  یللملا  نیب 

73 ص :

یبالقنا یلـصا  روزیلاتاک  هک  دوش  یم  نشور  تسا  هقطنم  ریگنابیرگ  کنیا  مه  هک  یلئاسم  یمامت  هب  یلاـمجا  یهاـگن  اـب  . 166 - 1
رارق وردـنت  نویناحور  ناتـسد  رد  ار  کیژتارتسا  روشک  نیا  لرتنک  دـش و  زاـغآ  ناریا  رد   1979 ياه 1978 -  لاـس  رد  تسا  هدوب 

زا سپ  یکی  زاـس  خـیرات  ياهدادـیور  دنتـسناد ، ناـش  یبـالقنا  ياـه  هشقن  دربـشیپ  روـظنم  هب  یـشرپ  هتخت  ار  ناریا  نویناـحور  .داد 
قارع و ناریا و  یلعف  تباقر  ناریا ، تالوحت  ببـس  هب  رگا  هک  تسا  یهیدـب  ابیرقت  .دـتفا  یم  قافتا  مه  زونه  و  داتفا ، قافتا  يرگید 
حرط و تنواعم   ) .دوب هدش  لح  اهنیا  زا  شیپ  یلیخ  نیطسلف  هلئسم ي  دوبن  ینس ) هعیش و   ) يدوعس ناتسبرع  ناریا و  تباقر  نینچمه 

دـسا رتکد  هلاقم  ، 27 ص 28 -  ، 1383  / 9  / 2 هرامـش 153 ، یجراخ ، ياه  هناسر  ام ، ریوصت  نتلوب  کـیژتارتسا ، ياـه  یـسررب 
«(. نیون هنایمرواخ  لابق  رد  اکیرما  ياه  تسایس  ، » ینویامه
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مکاح اـکیرما  ناریا و  تابـسانم  رب  ار  يدـیدج  دـنور  تسناوت  یم  هثداـح  نیا  لـصف  لـح و  قارع  رظن  زا  لاـح ، نیع  رد  .دوش  یم 
.دهدن رارق  روشک  نیا  رایتخا  رد  ناریا  هب  قارع  هلمح  يارب  یتصرف  رگید  هک  دیامن 

ناریا ربارب  رد  ار  قارع  اکیرما و  ياه  تسایس  اکیرما و  ناریا و  تابـسانم  زادنا  مشچ  تیهام و  تسناوت  یم  لاس 1359  ندیسر  ارف 
روهمج سیئر  نیلوا  هک  ردص  ینب  باختنا  لاس 1358 و  نمهب  رد  ناریا  رد  يروهمج  تسایر  تاباختنا  يرازگرب  .دیامن  رت  نشور 

ردـص و ینب  یماکان  اب  .دوب  هدرک  نیب  شوخ  اه  ناگورگ  عوضوم  لصف  لح و  هب  اددـجم  ار  اه  ییاکیرما  دوب ، ناریا  مدرم  بختنم 
يرازگرب هناتـسآ ي  رد  اـه ، ناـگورگ  يرادـهگن  ناـمز  ندـش  ینـالوط  ناریا و  راـتفر  رب  اـکیرما  تادـیدهت  یفنم  ریثأـت  نـینچمه 

عطق مالعا  .دـش  هارمه  زیمآ  تموصخ  عضاوم  تامادـقا و  اب  اجیردـت  اکیرما  ياه  تسایـس  اکیرما ، رد  يروهمج  تسایر  تاباختنا 
هک یکرد  دـیدج و  تالوحت  رتسب  رد  اه  یقارع  .دوب  دـیدج  دـنور  زاغآ  لاـس 1359  نیدرورف  رد  ناریا  يداـصتقا  میرحت  هطبار و 

راهچ هرود ي  کی  زا  سپ  دنتشاد ، ناریا  اب  ینارحب  تیعضو  زا  تفر  نورب  يارب  اکیرما  ياه  تسایـس  رب  مکاح  تسب  نب  هب  تبـسن 
نیدرورف رد  ناریا  ربارب  رد  اکیرما  قارع و  عفانم  ییوسمه  .دنتفرگ  شیپ  رد  ار  يزیمآ  تموصخ  عضاوم  اه و  تسایـس  اددجم  ههام 

یگدامآ قارع  درک  مالعا  هلصافالب  مادص  .دش  راکشآ  اکیرما (1)  يوس  زا  ناریا  میرحت  هطبار و  عطق  مـالعا  زا  سپ  لاس 1359 و 
يراکـشآ مایپ  دوب  هقباس  یب  دوخ  عون  رد  هک  مادص  دـیدج  يریگ  عضوم  .دـنک  لح  روز  اب  ناریا  اب  ار  دوخ  تافالتخا  یمامت  دراد 

هنیمز لاس  نیمه  تشهبیدرا  رد  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  سبط  تایلمع  تسکـش  .دش  هجوت  نادب  اجیردت  هک  دوب  اه  ییاکیرما  هب 
قارع و نایم  یگنهامه  ي 

74 ص :

نیدرورف 1359 رد 18  ناریا  اـب  اـکیرما  طـباور  تسا : دـقتعم  ناریا  اـب  اـکیرما  هطبار  عطق  هراـبرد ي  سکیر  .م  ساـموت  . 167 - 1
بطق قداص  ناریا و  دـیدج  روهمج  سیئر  ردـص  ینب  اب  اکیرما  یتاـعالطا  لـماوع  هلمج  زا  ییاـکیرما  نارومأـم  هتبلا  دـش ؛ فقوتم 

یگدنیامن اب  ار  دوخ  طابترا  اکیرما  ( 1359  ) رهم ات  نیدرورف  زا  .دندوب  سامت  رد  اکیرما ، رد  هدرک  لیـصحت  هجراخ ي  ریزو  هداز ،
راهب مود ، لوا و  هرامش  موس ، لاس  يدربهار ، تاعلاطم  همانلصف   ) .درک ظفح  اه  یجنایم  قیرط  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  فلتخم 

(. ص 75 ناتسبات 1379 ، و 
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لاس 1358 ناتسمز  زا  نآ  یحارط  دش و  هتفرگ  نآ  يارجا  هب  میمـصت  هامریت 1359  رد  هک  هژون  ياتدوک  .تخاس  مهارف  ار  اـکیرما 
ندرا ناتسبرع و  رصم ، هلمج  زا  هقطنم  ياهروشک  زا  یخرب  تیامح  اب  رایتخب  اکیرما و  قارع ، كرتشم  حرط  يواح  دوب ، هدش  زاغآ 

هژیو هب  برغ  زیمآ  تموصخ  عضاوم  اه و  تسایـس  ناکیپ  كون  رد  اـکیرما ، اـب  عفاـنم  ییوسمه  ساـسارب  زا  سپ  نیا  زا  قارع  .دوب 
.تفرگ رارق  ناریا  هیلع  هقطنم  ياهروشک  اکیرما و 

اب دوب ، نارگن  قارع  نایعیـش  رب  بالقنا  تاریثأت  زا  قارع  میژر  نیا  زا  شیپ  رگا  یتح  هک  دوب  انعم  نیا  هب  دـیدج  تیعـضو  شیادـیپ 
ياه تصرف  سپ  نیا  زا  اکیرما ، ناریا و  نایم  ییورایور  زین  ناریا و  لخاد  رد  شنت  شیازفا  اب  هارمه  قارع ، عاضوا  رب  یتینما  لرتنک 

ریز رد  اه  تصرف  زا  هدافتـسا  اه  یقارع  راتفر  اـه و  تسایـس  رکفت ، رب  مکاـح  قطنم  لـیلد  نیمه  هب  .تسا  تادـیدهت  زا  شیب  قارع 
هرگنک نیمهن (2)  رد  هک  یحیضوت  اهدعب  .دوب (1)  بارعا » قوقح  زا  عافد  هقطنم و  يارب  ناریا  بالقنا  تادیدهت   » یتاغیلبت ششوپ 

هب ناریا  هب  قارع  هلمح ي  هک  دنک  یم  تباث  ار  انعم  نیا  دش  نایب  ناریا  هب  هلمح  ماگنه  هب  قارع  طیارش  هرابرد ي  قارع  ثعب  بزح 
دیدشت روشک و  لخاد  رد  اهراتخاس  یشاپورف  رد  بالقنا  ریثأت  زا  لصاح  ياه  تصرف  هکلب  دوبن  بالقنا  تادیدهت  زا  ینارگن  لیلد 

.تخاس مهارف  اه  یقارع  يارب  ار  یبسانم  هنیمز ي  اکیرما  ناریا و  يریگرد  شرتسگ  یسایس و  تاشقانم 

75 ص :

موجه و دروم  بالقنا  ارچ  هک : شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  ریفـسلا  اب  هبحاصم  رد  هیروس  دـیقف  روهمج  سیئر  دـسا  ظـفاح  . 168 - 1
، دراد طابترا  بارعا  قوقح  اـب  هلئـسم  رگا  دـیوگ : یم  .درک ؟ زاـغآ  نآ  هیلع  یگنج  ناـهگان  قارع  میژر  ارچ  تفرگ و  رارق  شروی 

یناهگان يا  هنوگ  هب  هیروس  رد  ام  دـنتفرگن ؟ رارق  تروشم  دروم  گنج  نیا  زاغآ  زا  شیپ  رگید  یبرع  ياهروشک  ای  اـم  روشک  ارچ 
، هدرک عامتجا  دوخ  قوقح  هلئسم  یسررب  يارب  بارعا  هک  دوب  مزال  نایناریا ...، دوخ  نوچ  میدش ، هجاوم  ناریا  هیلع  گنج  نالعا  اب 
نشور و هلئسم  دوزفا : يو  .دننک  مادقا  دنزب ، تسد  كانرطخ  گنج  نیا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  یـسایس ، یلح  هار  نتفای  يارب  دنـشوکب 

یطابترا بارعا  ياه  هتـساوخ  حلاصم و  اب  تبثم  يا  هنوگ  هب  گنج  نیا  هک  تسین  دـیدرت  کش و  هنوگ  چـیه  ياج  تسا و  حـضاو 
.میداد یمن  هار  دوـخ  هـب  کـش  دـیدرت و  يا  هـظحل  تفاـی  یم  طاـبترا  نآ  تـلم  قارع و  ياـه  نیمزرـس  هـب  عوـضوم  رگا  درادـن و 

(. ص 7 هرامش 22 ، رهم 1383 ،  4 کیتاملپید ، يرهشمه  همانزور  نابآ 1359 ،  1980  / 11  / 18 ، 17 ریفسلا ، اب  هبحاصم  )
لاس 1361 رد  دعب  لاس  مه 9  هرگنک  نیمهن  دش و  رازگرب   1352  / 7 ات 22 /  خیرات 18  رد  ثعب  بزح  هرگنک  نیمتـشه  . 169 - 2

.دیدرگ رازگرب 
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، تشاد رارق  اه  نادـیم  رگید  رد  يداـصتقا و  یماـظن و  یـسایس و  جـضن  هلحرم  رد  هک  دـش  ناریا  اـب  گـنج  لـخاد  یتقو  رد  قارع  »
هتـشگ و رقتـسم  یلک  هب  قارع  رد  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ، ياه  نامزاس  بیترت  نیدـب  دوب  هتـشذگ  بالقنا  رب  لاـس  هدراـهچ 

 . (1) ...هتفای » رارقتسا 

تابث و یب  اه  هنیمز  هیلک ي  رد  ناریا  تیعـضو  نامز  نامه  رد  دننک  یم  تبحـص  هنوگ  نیا  قارع  عاضوا  زا  هک  یلاح  رد  اه  یقارع 
.دندرک یم  یبایزرا  شودخم 

یلصا دیدهت  اکیرما  ساسا  نیا  رب  .دوب  یمالسا  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  بالقنا و  زا  عافد  یلـصا  هلئـسم ي  عوضوم و  ناریا  رظن  زا 
هلمج زا  یلخاد  تالوحت  .دوب  هداد  تسد  زا  هقطنم  ناریا و  رد  ار  دوخ  عفانم  يولهپ  یتنطلـس  میژر  هاـش و  طوقـس  لـیلد  هب  هک  دوب 
عفانم فادـها و  بوچراچ  رد  قارع  تامادـقا  نینچمه  برغ و  هب  لـیامتم  لاربیل  ياـه  ناـیرج  پچ و  ياـه  هورگ  عضاوم  راـتفر و 

اب قارع  تابـسانم  بوچراچ  رد  گنج  لامتحا  قارع و  تادـیدهت  عوضوم  هکنآ  زا  شیب  نیاربانب  .دـش  یم  لیلحت  ریـسفت و  اکیرما 
.دش هجوت  اکیرما  دیدهت  بالقنا و  هب  دریگ ، رارق  لیلحت  یبایزرا و  هجوت و  دروم  ناریا 

تادیدهت زا  ناریا  لاح  نیع  رد  .تفرگ  لکـش  تشاد  تادـیدهت  فادـها و  زا  هک  یتینهذ  كاردا و  ساسارب  ناریا  راتفر  عضاوم و 
بـالقنا و ربارب  رد  اـکیرما  راـتفر  هبرجت  ساـسارب  یلو  دوـب  نارگن  قارع  راـتفر  زین  روـشک و  لـخاد  رد  نآ  هب  ناگتـسباو  اـکیرما و 

نایم رد  قارع  یثعب  میژر  تیعورشم  مدع  نآ  زا  رت  مهم  تراجت و  تفن و  سراف و  جیلخ  تیمها  هژیو  هب  ناریا  کیتیلپوئژ  تیعقوم 
هچنآ دننامه  گنج  زا  ینشور  روصت  هکنیا  نمض  .درک  یم  نهذ  زا  رود  يا  هزادنا  ات  ار  گنج  عوقو  لامتحا  قارع ، ناملـسم  مدرم 

.تشادن دوجو  دش ، داجیا  اهدعب 

رکفت یمدرم  جیـسب  لیکـشت  اب  دوب و  زکرمتم  یلخاد  ياه  نایرج  اـکیرما و  راـتفر  عضاوم و  رب  ناریا  ياـه  تسایـس  لـیلد  نیمه  هب 
یعیـسو ياه  شالت  یتینما ، یـسایس و  یعافد ، تامادقا  رب  هوالع  هرود ، نیا  رد  .دوب  يریگیپ  لاح  رد  اکیرما  ربارب  رد  یگدنرادزاب 

هژیو هب  بالقنا  نانمشد  تادیدهت  هرابرد  تینهذ  داجیا  يارب 

76 ص :

ص ، 1362  / 2  / 24 هبنش ، یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  گنج ، هرابرد  قارع  میژر  ثعب  بزح  هرگنک  نیمهن  حورـشم  . 170 - 1
.1361  / 12  / 29 دادغب ، ویدار  36 و 37 ،
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هنیمز ي تینهذ  نیا  يریگ  لکـش  .تفرگ  تروص  اکیرما  عفانم  اـب  قارع  تامادـقا  یلخاد و  تادـیدهت  ریاـس  یگتـسویپ  اـکیرما و 
یلو درک  راکـشآ  ناریا  هب  قارع  هلمح  اب  ار  دوخ  راثآ  هچرگ  مهم  نیا  .تخاس  مهارف  عافد  يارب  ار  یلمع  یحور و  یگدامآ  یعون 

.تشادن يریثأت  ناریا  هب  هلمح  يارب  قارع  یگدنرادزاب  رد 

اهدرکیور یسررب  گنج : عوقو  لیلحت 

لخاد رد  تالوحت  زا  يدیدج  حطس  يریگ  لکش  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ياهدمایپ  همادا ي  رد  قارع  ناریا و  گنج 
يربـهر هب  یناـهج  فـالتئا  اـب  نآ  زا  سپ  تیوک و  هب  قارع  هلمح  اـب  یماـظن  تـالوحت  اهدـعب  .تسویپ  عوقو  هب  هقطنم ، رد  ناریا و 

ینامز هرود ي  کی  رد  مادـص ، طوقـس  دادـغب و  هب  اکیرما  یماظن  هلمح ي  اب  دـنور  نیا  موادـت  تیوک و  يزاـسدازآ  يارب  اـکیرما 
ناونع هب  ار  گنج  عوقو  بالقنا و  تیمها  عوضوم  نیا  .تسا  رگیدکی  اب  اهدادخر  نیا  قیمع  یگتـسویپ  رگنایب  ههد  هس  هب  کیدزن 
هیرظن بوچراچ  رد  ار  گنج  عوقو  یسررب  ترورـض  نآ  تازاوم  هب  دنک و  یم  نادنچ  ود  ریخا  ههد ي  هس  تالوحت  زاغآ  هطقن ي 
هتفرگن لکـش  زونه  روشک  جراخ  لخاد و  رد  گنج  هب  درکیور  نیا  هچرگ  .دهد  یم  شیازفا  بالقنا  گنج و  یگتـسویپ  مه  هب  ي 

.تسا

 - يدایز ياه  لیلحت  تایرظن و  ثحاـبم و  نونکاـت  نآ (1)  يریگ  لکـش  یگنوگچ  قارع و  ناریا و  گـنج  عوقو  تلع  هراـبرد ي 
رب یخرب  اه  یسررب  نیا  رد  .دنا (2)  هدرک  حرط  صاخ  تاظحالم  اب  یبرغ -  نارگ  لیلحت  نازادرپ و  هیرظن  رتشیب 

77 ص :

هرابرد ي هک  ییاـه  تیاور  دـسیون : یم  هدـنیآ » تاـعلاطم  يارب  يا  هیاـپ  گـنج ، لـلع  تخانـش   » هلاـقم رد  یماـناگاس » . » 171 - 1
هک دنراد  دوجو  يدیلک  رـصنع  راهچ  هصالخ  روط  هب  .دنتـسه  يدیلک  رـصانع  یخرب  ياراد  دـنوش  یم  هئارا  گنج  ياه  هاگتـساخ 
هب طوبرم  ياهدنیارف  نییبت  دنشاب ،) هتشاد  دوجو  هک  یتروص  رد   ) مهم یقافتا  ياهدادخر  هب  هراشا  هنیشیپ ، فیـصوت  زا : دنا  ترابع 

یتیاور هکنآ  يارب  رـصانع  نیا  .دنتـشاد  گنج  رد  ریگرد  ياه  تلود  هک  یمهم  ياه  هزیگنا  ییاسانـش  دشاب ،) هک  اج  ره   ) مزیناکم
صاخ یتاکن  هب  عوضوم  کی  هرابرد ي  لالدتـسا  اب  هک  دنوش  یم  هداد  رارق  رگیدکی  رانک  رد  دنهد  لیکـشت  ار  هتـسویپ  مجـسنم و 

راهب 1383، هرامش 38 ، نارادساپ ، داتس  یهدنامرف و  هدکشناد  یتینما ، یعافد -  همانلصف  ینارحب ، یضترم  همجرت ي   ) .دنزادرپ یم 
(. ص 266 و 267

.نایدورد دمحم  گنج ، يریذپان  بانتجا  باتک  کن : . 172 - 2
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، قارع ناریا و  یلخاد  يا و  هـقطنم  تابـسانم  رییغت  بـالقنا و  رب  یخرب  ماـما ، تیـصخش  رکفت و  ياـه  یگژیو  مادـص و  تیـصخش 
لئاسم لماوع و  ریاس  ای  روشک و  ود  نایم  یخیرات  تافالتخا  هنیمز  رب  رگید  یـضعب  تردق و  نزاوت  رییغت  تردـق و  ألخ  رب  یهورگ 

ات نیـشیپ ، مظن  هداعا ي  يارب  هعقاو و  کی  ناونع  هب  گنج  هک  تسا  نیا  اـه  هیرظن  نیا  ماـمت  ییاـهن  هجیتن ي  هک  دـنا  هدرک  دـیکأت 
للع اه و  هشیر  حیـضوت  ات  تسا  گنج  هیجوت  يارب  رتشیب  دوجوم  تایرظن  عقاو  رد  .تسا  هدوب  یعیبط  ریذـپان و  بانتجا  يا  هزادـنا 

.نآ

تیوک هب  قارع  زواجت  فـالخرب  دوب  يا  هقطنم  یناـهج و  یعاـمجا  لـصاح  ناریا ، هب  قارع  زواـجت  هکنیا  هب  رظن  رگید ، تراـبع  هب 
تـشاد دوجو  راظتنا  نیا  اریز  تفرگن ؛ تروص  نآ  عیرـس  مامتا  يارب  یـشنکاو  هنوگ  چیه  اذل  تخیگنین و  ار  يرثأت  فسأت و  چـیه 

رد تافرع  رـسای  اهدـعب  .دوش  رجنم  بالقنا  زا  هدـمآ  رب  ماظن  یـشاپورف  رییغت و  هب  دـهد و  رییغت  ار  ناریا  راتفر  عضاوم و  گـنج  هک 
دـندوب و ناریا  طوقـس  راـظتنا  رد  همه  : » دـیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  ناریا  تقو  روـهمج  سیئر  هب  یللملا  نیب  ياـه  سنارفنک  زا  یکی 

 . (2) (1) .هتفه » کی  فرظ  رثکادح 

دوب و هجوت  دروم  رما  نیمه  اذـل  دـش و  یم  یبایزرا  لیلحت و  هدـش  داـی  فادـها  ققحت  يارب  تصرف  اـی  رازبا  یعون  گـنج  عقاو  رد 
.دش یم  يریگیپ 

نازیم هلمح و  رد  قارع  تردـق  ییاناوت و  رتشیب  دوش  هجوت  گنج  عوقو  للع  هب  هکنآ  زا  شیب  اـت  تسا  هدـش  ببـس  تاـظحالم  نیا 
.دریگ رارق  هجوت  دروم  بالقنا  ماظن و  تیبثت  رد  گنج  ياهدمایپ  ناریا و  شنکاو  نآ  زا  رت  مهم  روشک و  نیا  تیقفوم 

هنوگ هب  هقطنم  حطـس  رد  ناریا و  لخاد  رد  نآ  ياهدـمایپ  نینچمه  قارع و  ناریا و  گنج  تیهام  تاـظحالم و  نیا  تروص  ره  رد 
ار هنیمز  هک  تسا  يا 

78 ص :

نیا هب  ناریا  هب  قارع  هلمح  زا  سپ  یتیرکت  نازرب  دـیوگ : یم  یمتاخ  ياقآ  تاقالم  رد  یبرع  ياهروشک  زا  یکی  هاـشداپ  . 173 - 1
ام ياهامیپاوه  دیهدب  اج  امـش  تسا ! مامت  ناریا  راک  رگید  هتفه  کی  میدرک ! هلمح  تفگ  دـش و  قاتا  لخاد  تلک  اب  .دـمآ  روشک 
هب هقطنم  تینما  يارب  دیاب  تفگ  و  تلک ) نودب   ) دمآ نازرب  اددجم  دعب  هام  هس  .دـنک  هلمح  ناریا  هب  امـش  روشک  ياضف  زا  ات  دـیایب 

.مینک يرکف  یعمج  تروص 
اب وگ  تفگ و  رد  ناریا ، روهمج  سیئر  نیلوا  ردـص  ینب  نسحلاوبا  تارطاخ  لوا : دـلج  هبرجت ، سرد و  يدـمحا ، دـیمح  . 174 - 2

ص 300 و 301. نابآ 1380 ، روشک ،) زا  جراخ   ) یمالسا بالقنا  تاراشتنا  يدمحا ، دیمح 
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یسررب رد  هک  ییاه  يراوشد  تالکشم و  هکنیا  نمض  .درک  دهاوخ  مهارف  دیدج  تایرظن  لیلحت و  روهظ  ددجم و  یناوخزاب  يارب 
هب ار  تایعقاو (2)  نییبت  فیـصوت و  يارب  عماـج  هیرظن ي (1)  لـیلحت و  هب  یباـیتسد  دراد  دوجو  گـنج  عوقو  هراـبرد  يرظن  ياـه 

.درک دهاوخن  نکمم  تلوهس 

هب ار  گنج  یلماوع  للع و  هچ  هکنیا  هرابرد ي  شسرپ  حرط  زا  سپ  گنج ، للع  تخانش  يارب  دوخ  یسررب  رد  یماناگاس  یمدیه 
گنج للع  تخانش  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  شسرپ  نیا  هب  خساپ  يارب  للملا  نیب  طباور  رد  يا  هتشر  تسا  دقتعم  دروآ ؟ یم  دوجو 

گنج للع  شسرپ  هب  تسا  دقتعم  تنراگ  ناج  فالخرب  یماناگاس  .تسا (3)  هتشر  نیا  ناققحم  مهم  ياه  هغدغد  زا  یکی 

79 ص :

اب هک  دوش  یم  قالطا  شناد  زا  یـشخب  هب  هیرظن  ره  دـسیون : یم  نآ  درکراـک  هیرظن و  موهفم  هراـبرد ي  روپداجـس  رتکد  . 175 - 1
هیرظن هژیو  درکراک  هس  .دناسر  یم  يرای  للملا  نیب  طباور  یگدـنز  زا  یئزج  دراوم  اه و  قادـصم  رد  ار  ام  يرگن  لک  کی  هضرع 

عوقو ییارچ  كرد  ( Explantion  ) نییبت اه 2 -  تیعقاو  فیصوت  ریوصت و  ( Description  ) فیصوت  - 1 زا : تسا  ترابع 
ياهریغتم نتفرگ  رظن  رد  اب  يدادـخر  ای  راـتفر  عوقو  لاـمتحا  حرط  ینیب  شیپ  ( prediction  ) ینیب شیپ  عیاقو 3 -  اهدادـخر و 

شیپ هنیمز ي  رد  یلو  دـنراد  ییآراک  نییبت  فیـصوت و  رد  یعامتجا  مولع  ياه  هیرظن  بلاغ  .یطرـش  تروص  هب  نیعم  صخـشم و 
نیب یسایس و  تاعلاطم  رتفد  یلمع ، يرظن و  هصرع  رد  راتفگ  دنچ  ناریا -  یجراخ  تسایـس   ) .دنتـسه مزال  یلیلحت  ناوت  دقاف  ینیب 

شناد دیلوت  حوطس  تسا : هتشون  هیرظن  هرابرد  رضاح  باتک  هیشاح  رد  دیـشر  یلعمالغ  رادرـس  ص 6 و 7 ) ، 1381 نارهت ، یللملا ،
ینعم اه ، هیرظن  هعلاطم  اب  تسا و  لوبق  لباق  دح  نیرتمک  هک  اه  هیرظن  حیرشت  ریسفت و  فلا ) دنا : هدرک  يدنب  هقبط  حطس  هس  رد  ار 

رب هوالع  تسا و  رتولج  مدق  کی  هک  هیرظن  هعـسوت  طسب و  .ددرگ ب ) یم  هفاضا  دوجوم  شناد  هب  جارختـسا و  يدـیدج  میهافم  و 
هیرظن ای  يزاس و  هیرظن  .ددرگ ج ) یم  هفاضا  دوجوم  یلـصا  هندب  هب  دودحم ) دـنچ  ره   ) یملع دـیدج  ياه  هتفای  حیرـشت ، هعلاطم و 

ددرگ یم  حرطم  هتـشادن  یجراخ  دوجو  اساسا  هک  يدـیدج  هیرظن  هتـشذگ ، شناد  هب  اکتا  اب  هک  ( Theory bulding  ) يزادرپ
 - .رارکت 3 تیلباق  يریذـپ و  میمعت  تیلباق  مظنم 2 -  دنم و  شور  یتخانـش  زا  يرادروخرب   - 1 تسا : رادروخرب  یگژیو  زا 4  هک 

.ینیب شیپ  تیلباق  زا  يرادروخرب  .اه 4 -  هدیدپ  نیب  طباور  یگنوگچ  لیلحت  نییبت و 
ریسفت اما  دراد  یفلتخم  لماوع  للع و  لمع ، کی  نداد  ماجنا  يارب  يریگ  میمصت  ای  هثداح  کی  عوقو  تسا  نشور  هچنآ  . 176 - 2

کیدزن و تیعقاو  هب  دـناوت  یم  یهاگ  نازادرپ  هیرظن  نارگ و  لیلحت  نارظان ، هلیـسو  هب  نآ  عوقو  نییبت  رد  لیلد  هئارا ي  لیلحت و  و 
نیا هشیمه  لیلد  نیمه  هب  .درادن  تیعقاو  اب  یتبسن  عقاوم  یخرب  رد  .دنک و  یم  نایب  ار  تیعقاو  زا  یشخب  اهنت  یهاگ  دشاب و  حیحص 

.تفای تسد  اه  هدیدپ  زا  حیحص  تخانش  لیلحت و  هب  ناوت  یم  هنوگچ  هک  دراد  دوجو  شسرپ 
 - یعافد همانلـصف  ینارحب ، یـضترم  همجرت  هدـنیآ ،» تاعلاطم  يارب  يا  هیاپ  گنج ، لـلع  تخانـش  ، » یماـناگاس یمدـیه  . 177 - 3

ص 240. هرامش 38 ، راهب 1383 ، یتینما ،

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 1062 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_79_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_79_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_79_3
http://www.ghaemiyeh.com


یم دوـخ  هلاـقم ي  رد  يو  .درک (1)  دـیدرت  دـیاب  لاؤس  دوخ  هراـبرد ي  دـشاب  خـساپ  یب  لاؤس  نیا  رگا  اریز  داد ؛ خـساپ  ناوت  یم 
گنج للع  شـسرپ  .تسا  للع »  » هژاو مود  و  گـنج »  » هژاو ي تسخن  .تسا  هجاوم  دـیدرت  ود  اـب  گـنج  لـلع  زا  شـسرپ  دـسیون 

یماناگاس  (2) تسا ؟ مادک  دتفا  قافتا  یگنج  ات  دوش  ققحتم  دیاب  عومجم  رد  هک  یطیارـش  هک  دشاب  انعم  نیا  هب  دناوت  یم  تسیچ ؟
هدش ببـس  ار  صاخ  گنج  نیا  يزیچ  هچ  ینعی  شـسرپ  نیموس  هب  گنج  للع  تخانـش  يارب  هناگ (3)  هس  ياه  شـسرپ  نایم  رد 

.تسا دنلکلاف  گنج  ای  سراف  جیلخ  گنج  دـننام  هناگادـج  ياه  گنج  اصخـشم  يو  رظن  زا  صاخ  گنج  .دـنک  یم  هجوت  تسا ،
 . (4)

.دوش یم  دیکأت  یسررب  يارب  صاخ  ياه  گنج  ای  گنج  هب  هکلب  تسین  رظن  دروم  ماع  یلک و  يانعم  اجنیا  رد 

تلع حیـضوت  يارب  گنج  عوقو  زا  سپ  هک  یتامادقا  تسا  دقتعم  یماناگاس  للع ، ای  تلع  هب  خـساپ  يانعم  هب  گنج  یلع  نییبت  رد 
هدمآ هدیدپ  نیا  یلع  نییبت  غارس  هب  میا و  هدش  مگردرـس  ام  تسا و  هداد  يور  یگنج  اریز  درادن ؛ شزرا  دریگ  یم  تروص  گنج 
هدرک ناشنرطاخ  هک  دنک  یم  هراشا  سالاو  لکیام  تاقیقحت  هجیتن ي  هب  اه  یسررب  هنوگ  نیا  ندوب  صقان  حیضوت  رد  يو  .میا (5) 

لاس گنج ، للع  حیضوت  رد  هیرظن  نیا  تابثا  يارب  تسا و  یماظن  ییورایور  دیدشت  بجوم  هتخیسگ  نانع  یتاحیلست  هقباسم  تسا 
مامت گنج  هب  نآ  دروم  اهنت 26  يدج ، هشقانم  دروم  دادـعت 99  زا  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  هدرک و  یـسررب  ار  ات 1956  ياه 1816 

 . .تسا (6) هدوب  هارمه  یتاحیلست  هقباسم ي  اب  نآ  دروم  هک 23  تسا  هدش  رجنم  رایع 

هتخیسگ نانع  یتاحیلست  هقباسم ي  هرابرد ي  يو  حیـضوت  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  سالاو  ياه  هتفای  دقن  رد  لهید  لپ  هک  یلاح  رد 
دروم هک 13  دیسر  هجیتن  نیا  هب  يدج  هشقانم ي  یسررب 86  اب  يو  .تسا  صقان  گنج  عوقو  للع  ناونع  هب 

80 ص :

ص 240. نامه ، . 178 - 1
ص 241 و 242. نامه ، . 179 - 2

، گـنج یعقاو  ناـکما  درک : حرط  ناوت  یم  گـنج  لـلع  ناونع  تحت  شـسرپ  عوـن  هس  لقادـح  تسا  دـقتعم  یماـناگاس  . 180 - 3
هاپـس داتـس  یهدـنامرف و  هدکـشناد  یتینما ، یعافد -  همانلـصف  ینارحب ، یـضترم  همجرت ي   ) .گنج عوقو  گـنج و  يـالاب  لاـمتحا 

(. ص 243 راهب 1383 ، هرامش 38 ، نارادساپ ،
ص 262. نامه ، . 181 - 4
ص 263. نامه ، . 182 - 5

نامه ص 252 و 253. . 183 - 6
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 . .تسا (1) هتشاد  طابترا  هبناج  ود  یماظن  تیوقت  اب  دروم  دنچ  اهنت  هک  تسا  هدش  یهتنم  گنج  هب 

ماع و گنج  ياج  هب  صاخ  گنج  رب  دیکأت  زا  سپ  گنج -  عوقو  للع  شسرپ  هب  خساپ  رد  دوخ  تایرظن  حیضوت  يارب  یماناگاس 
گنج عوـقو  نآ  زا  یـشخب  ره  باـیغ  رد  هک  تسا  یتیعـضو  ياـنعم  هب  هـک  دـنک  یم  دـیکأت  گـنج » همزـال ي   » موـهفم رب  یلک - 

یم ار  هدـنیآ  ياه  گنج  مامت  میربب  نیب  زا  ار  نآ  میناوتب  میـسانشب و  ار  اـه  همزـال  رگا  تسا  دـقتعم  یتح  يو  .دوش  یم  نکممریغ 
 . .میربب (2) نیب  زا  ار  يرامیب  نآ  میناوت  یم  هلبآ  سوریو  ندرب  نیب  زا  تخانش و  تروص  رد  هکنانچ  مینادب  یفتنم  میناوت 

تین .تمواقم  مود  یمجاهت و  تین  تسخن  تسا : مزال  لماع  ود  گنج  عوقو  يارب  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یماناگاس  ساسا  نیمه  رب 
، يدعب ماگ  رد  ای  گنرد  یب  لباقم ، فرط  هک  دشاب  نیا  نآ  زا  فده  هدش و  ثعبنم  نشور  تین  کی  زا  هک  تسا  یمادقا  یمجاهت 

تین .دزادرپ  یم  نآ  هب  تسا و  هجاوم  يروف  میلست  هنیزگ ي  ای  درف  تمواقم ، رد  .دنک  باختنا  ار  یکی  ندیگنج  ندش و  میلست  نیب 
تدم زا  هک  يا  هیلوا  تامادقا  نینچ  .دریذپ  ماجنا  روز  زا  هدافتـسا  يارب  هیلوا  یتامدقم و  تامادـقا  عاونا  دوش  یم  بجوم  یمجاهت 

 . تسا (3) هدش  یحارط  شیپ  زا  گنج  يانعم  هب  دریذپ  یم  تروص  لبق  اه 

ایآ دنک : یم  شسرپ  حرط  یـسررب و  يرگید  رظنم  زا  ار  عوضوم  گنج ، للع  عفادت و  مجاهت ، هیرظن ي  حرط  رد  اروا » نو  نفتـسا  »
تیوقت حلـص  گنج ، رد  يزوریپ  ندرک  راوشد  اب  ایآ  تسا ؟ رتشیب  گنج  عوقو  لامتحا  دـشاب  ناسآ  گنج  رد  يزوریپ  هک  یناـمز 

گنج یگژیو  ببـس  هب  یمجاـهت ، تلاـح  هبلغ ي  هک  دراـگنا  یم  ملـسم  ار  ضرف  نیا  عاـفد  مجاـهت -  هـیرظن ي   (4) دش ؟ دـهاوخ 
یگداتسیا یعفادت ؛ یبلط  هعسوت  هنابلط ؛ تصرف  یبلط  هعسوت  دنرارق : نیا  زا  لماع  هد  .دماجنا  یم  گنج  هب  هناگهد  لماوع  يزورفا 

ياه شنکاو  هدش و  ماجنا  لامعا  يریذپ ؛ بیـسآ  تصرف و  ياه  هنزور  لوا ؛ هبرـض  زایتما  نارگید ؛ یبلط  هعـسوت  لباقم  رد  يدـج 
؛ هرکاذم قیرط  زا  هعزانم  لصف  لح و  هب  یلیامت  یب  اهنآ ؛ هب  هنامصخ 

81 ص :

ص 245 و 255. نامه ، . 184 - 1
ص 244. نامه ، . 185 - 2

270 و 271. نامه ، . 186 - 3
راهب یتینما ، یعافد و  همانلـصف  نایرورـس ، لامک  دـمحم  دیـس  همجرت  گـنج ،» لـلع  عفادـت و  مجاـهت ، ، » اروا نو  نفتـسا  . 187 - 4

ص 56. هرامش 38 ، ، 1383
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شیارآ دـننام  دـننک  یم  ناسآ  ار  يزوریپ  حـتف و  هک  ییاه  تسایـس  ذاختا  و  دـیدش ؛ یتاحیلـست  تباقر  يراک ؛ ناهنپ  ياه  تسایس 
 . یمجاهت (1) ياهداحتا  یمجاهت و  تروص  هب  اهورین 

هجوت لباق  هک  دـنک  یم  هراشا  عوضوم  دـنچ  هب  دـهد و  یم  حیـضوت  ار  گنج  عوقو  رد  يزوریپ  ندوب  ناـسآ  ریثأـت  اروا  نو  نفتـسا 
دنـسوسحمان و یـضعب  راکـشآ و  یخرب  هک  دراد  یپ  رد  یناوارف  تارطخ  دنایامنب  ناسآ  ار  يزوریپ  هک  یطیارـش  يو  رظن  زا  .تسا 

شیازفا ایوق  ار  گنج  عوقو  لامتحا  رگیدمه  اب  تارطخ  نیا  همه ي  دـنک  هبلغ  یمجاهت  تلاح  هک  یماگنه  دـنا و  هطـساو  اب  یخرب 
زا ار  اه  تلود  نآ ، ندوب  ینتفاین  تسد  ای  يزوریپ  ندوب  رب  هنیزه  دـشاب  راوشد  گنج  رد  يزوریپ  رگا  هک  یلاح  رد  .دنهد (2)  یم 

دـنک و یم  رتزیگنا  هسوسو  رت  باذـج  ار  زواجت  گـنج ، رد  ناـسآ  يزوریپ  روصت  عقاو  رد  .دراد  یم  زاـب  نارگید  ورملق  هب  زواـجت 
 . .دننک (3) یم  زاغآ  ار  زواجت  ماقتنا ، زا  یسرت  نیرتمک  نودب  تلاح  نیا  رد  نازواجتم 

ياهزرم اریز  دـنوش ؛ یم  رت  بلط  هعـسوت  اه  تلود  تسا  ناسآ  گنج  رد  يزوریپ  دوش  روصت  یتقو  دـنک  یم  دـیکأت  نینچمه  يو 
ماخ داوم  عبانم  کیژتارتسا و  قمع  هب  دـننک و  یم  عمط  نارگید  ییایفارغج  توق  طاقن  هب  اهنآ  .تسین  عافد  لباق  نادـنچ  اهنآ  یلعف 

یلوا هبرـض )  ) هلمح ي رد  یتسد  شیپ  هزیگنا ي  گنج  رد  ناـسآ  يزوریپ  روصت  نینچمه  .دـنزود (4)  یم  عمط  مشچ  اهنآ  یتایح 
.دنک (5) یم  عفد  ار  يرت  گرزب  تارطخ  دـنک و  یم  مهارف  يرتشیب  تازایتما  زیمآ  تیقفوم  یناهگان و  هلمح ي  اریز  دـش ؛ دـهاوخ 

 . .دنک (6) یم  رت  شزرا  اب  ار  هناریگشیپ  هلمح  ياه  لالدتسا  گنج ، رد  يزوریپ  ندوب  ناسآ  روصت  عقاو  رد 

، ورملق زا  عافد  ای  نمشد  نیمزرـس  حتف  يارب  اه  تلود  یبسن  تیلباق  رب  نآ  ریثأت  فرط و  ود  ياهورین  تبـسن  رد  رییغت  نیا ، رب  هوالع 
هـشیدنا رگزاغآ  دننز  یم  مه  رب  یتهج  ره  رد  ار  عبانم  هنزاوم  هک  ییاهدادـیور  .تسا  گنج  عورـش  اهدـیما و  میب و  شیازفا  ثعاب 

.دنا هجاوم  یبسن  لاوز  اب  هک  تسا  ییاه  تلود  رب  یناهگان  هبرض  ندرک  دراو  اب  گنج  ياه 
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گنج ياه  لالدتـسا  دنک ، هبلغ  یعافد  تلاح  رگا  یمجاهت  هشیدـنا  ياج  هب   (1) تسا ، هدرک  رییغت  اهورین  هنزاوم ي  هک  یلاـح  رد 
زا سپ  یتح  دنتـسه  یـشاپورف  هناتـسآ  رد  هک  ییاـه  تلود  یتیعـضو  نینچ  رد  اریز  دـهد ؛ یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  هناریگـشیپ 
زا رتهب  امومع  یمدرم  ياه  میژر  اساسا  نفتسا  رظن  زا  .دنشاب (2)  هتشاد  نازواجتم  هیلع  يرتزیمآ  تیقفوم  عافد  دنناوت  یم  یشاپورف 

(4) تسا ؛ رتزاس  تشونرس  گنج  هیلوا  هلحرم  دننک (3) و  عافد  دوخ  زا  دنوش و  زوریپ  گنج  رد  دنناوت  یم  یمدرمریغ  ياه  میژر 
هک دش  یم  روصت  نیا  زا  شیپ  رگا  الثم  .دنک  یم  راکشآ  ار  تردق  تیهام  هکنیا  نمض  تسا  هیلوا  تابـساحم  یبایزرا  نومزآ  اریز 

روشک کی  تردـق  یجراخ ، طباور  رد  لالخا  یماظن و  یـسایس و  راتخاس  یـشاپورف  ای  اـهورین  ناـیم  هنزاوم  رییغت  بـالقنا و  رثا  رب 
عوقو اب  دنک  یم  داجیا  ار  مزال  هزیگنا ي  مجاهت  يارب  دـهد و  یم  گنج  رد  ار  ناسآ  يزوریپ  دـیون  رما  نیمه  دوش و  یم  فیعـضت 

ای هدوب  حیحـص  هیلوا  یبایزرا  تابـساحم و  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  یماظن ، ياهورین  مدرم و  هیلوا ي  شنکاو  گـنج و 
؟ تسا هتفرگ  تروص  یساسا  یئزج و  تاهابتشا 

یتینما یماظن -  يداصتقا و  یـسایس ، تردـق  راتخاس  اه و  هفلؤم  اریز  دـش ؛ هابتـشا  راچد  هبـساحم  رد  ناریا  رد  بـالقنا  رثا  رب  قارع 
گنج عوـقو  زا  سپ  یلو  درک  بیغرت  ناـسآ » گـنج   » رد يزوریپ  هـب  دـیما  هـب  هـلمح  يارب  ار  قارع  رما  نـیمه  دیـشاپ و  ورف  ناریا 

بجوم رما  نیمه  تخاـس و  راکـشآ  فلتخم  داـعبا  رد  ار  ناریا  رد  دوجوم  تردـق  تیهاـم  هک  دـمآ  دوـجو  هب  يدـیدج  تـالداعم 
.دش قارع  شترا  هیلوا ي  تسکش 

هیاپ ي رب  شخب  يدازآ  گنج  موهفم  .دش  هابتشا  راچد  هبساحم  رد  يرگید  رظنم  زا  زین  مادص  طوقس  قارع و  هب  هلمح  يارب  اکیرما 
درک دهاوخ  طوقس  تعرس  هب  هدش و  فیعض  مادص  دندرک  یم  روصت  دوب و  قارع  هب  هلمح  تیعورشم  هیجوت 
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گنر مک  مادص و  طوقس  زا  سپ  .دش  دهاوخ  زاغآ  هلصافالب  يزاس  تلود  هلحرم ي  قارع ، رد  یعامتجا  یسایس -  ياه  هنیمز  اب  و 
ریاس رانک  رد  دـش و  دازآ  قارع  لخاد  رد  یعامتجا  ياهورین  اجیردـت  مادـص ، ثعب و  بزح  هلاس  یـس  هطلـس  زا  یـشان  راثآ  ندـش 

ریگرد اکیرما  نونکا  مه  تفرگ و  شلاچ  هب  دـیدج  هلحرم  رد  ار  روشک  نیا  فادـها  اکیرما و  تیعقوم  دـمآ  دوجو  هب  هک  یلئاـسم 
.تسا هدرک  ور  هبور  تیدودحم  اب  يریگ  میمصت  يارب  ار  روشک  نیا  ياه  هنیزگ  هک  تسا  هدش  دیدج  یگنج 

یتح یگنهرف  یعامتجا -  تالوحت  تسایس و  ورملق  هلمج  زا  اه  هزوح  ریاس  اب  یگتـسویپ  لیلد  هب  نآ  عوقو  تلع  گنج و  هب  هجوت 
ورملق رد  گنج  .دوب  دهاوخ  توافتم  زین  جیاتن  تسا  فلتخم  اهدرکیور  نوچ  دشاب  كرتشم  گنج  هعقاو ي  هب  هجوت  لصا  رد  رگا 

یـسررب نوناک  رد  تلع  فده و  عقاو  رد  دوش »؟ یم  زاغآ  ارچ  تسیچ و  يارب  گنج   » هک دهد  یم  خـساپ  شـسرپ  نیا  هب  تسایس 
تاریثأت اه و  هنیمز  هب  یترابع  هب  هجوت و  نآ » ياهدـمایپ  گنج و  أشنم   » هب رتشیب  یگنهرف  یعاـمتجا -  ورملق  رد  .دریگ  یم  رارق  اـه 

؛ دریگ یم  رارق  هجوت  دروم  نآ  هلباقم » هوحن  زاـغآ و  یگنوگچ  گـنج و  یتسیچ   » یماـظن ورملق  رد  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  دـیکأت 
.تسا رظن  دروم  اهراک  زاس و  شور و  تیهام و  اریز 

تروص یلم  تینما  یجراخ و  تسایس  هزوح  رد  عقاو  رد  تسایس  اب  گنج  یگتسویپ  تسایـس و  ورملق  رد  یـسایس و  ياه  یـسررب 
هک تسا  زکرمتم  یعامتجا  یگنهرف -  راتفر  اه و  شزرا  رب  رتشیب  یگنهرف  یعامتجا -  ورملق  رد  اه  یسررب  هک  یلاح  رد  دریذپ  یم 
هب هک  تسا  کیژتارتسا  ياه  یـسررب  هزوح  رد  یماظن  ورملق  رد  گنج  .دوش  یم  حرطم  یـسانش  ناور  یـسانش و  هعماـج  هزوح  رد 
یم ربرد  ار  روشک  نالک  کیژتارتسا و  يریگ  میمـصت  یماظن و  يژتارتسا  یتایلمع ، يژتارتسا  ات  کـیتکات  حطـس  زا  گـنج  ماـگنه 

.دریگ

هیرظن اه و  یسررب  ینوناک  لقث و  هطقن ي  یلو  تسا  هجوت  دروم  فلتخم  ياهدرکیور  رد  گنج  عوقو  لصا  هک  یلاح  رد  نیاربانب 
دهد یم  ناشن  هظحالم  نیا  .تسا  توافتم  الماک  اه  خساپ  هجیتن  رد  اه و  شسرپ  نینچمه  اه و  يزادرپ 

84 ص :

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 1067 

http://www.ghaemiyeh.com


يزادرپ هیرظن  هچرگ  عقاو ، رد  .دراد  دوجو  یگدرتـسگ  عونت و  نآ  عوقو  لـلع  گـنج و  هب  دوـجوم  ياـهدرکیور  رد  نازیم  هچ  اـت 
هب رظنم و  کی  اهنت  هیرظن  ره  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  هجوت  زاین و  دروم  يرورض و  يریذپان  بانتجا  وحن  هب  عوضوم  نیا  هرابرد ي 

یلو تسا  هتفاـی  شرتـسگ  گـنج  عوـقو  هراـبرد ي  اـه  هیرظن  هنماد ي  لـیلد  نیمه  هـب  .تـسا (1)   Perspective کی یتراـبع 
یعطق هدننک و  عناق  خـساپ  چـیه  : » تسا دـقتعم  تنراگ  ناج  یتح  دراد و  دوجو  رظن  فالتخا  گنج  عوقو  للع  هرابرد ي  نانچمه 

یکی ناونع  هب  فلتخم  نوگانوگ و  تیلاعف  يارب  ار  گنج  عوقو  يو   (2) .دهد » یم  خر  گنج  ارچ  هک  داد  لاؤس  نیا  هب  ناوت  یمن 
 . .دهد (3) یم  رارق  هجوت  دروم  گنج ) عوقو   ) رما نیا  لیالد  زا 

نارادفرط نابلط و  تنطلـس  زا  نویـسیزوپا  نایم  رد  عیـسو  یفیط  رد  قارع  ناریا و  گنج  عوقو  للع  نییبت  رد  نافلاخم  ياهدرکیور 
ای عوضوم  هس  يور  للملا ، نیب  ماظن  قارع و  ياه  تسایـس  فادها و  هب  هجوت  نودب  نورد و  هب  هاگن  اب  يدازآ  تضهن  ات  هاش  میژر 

.دراد زکرمت  شترا » فیعضت   » رب دیکأت  و  اکیرما » ترافس  فرصت  «، » بالقنا رودص  ياهراعش (4)   » لماش هلئسم  هس 

تاـیرظن و هیلک  رد  دنتـسناد و  یم  هعزاـنم  هنیمز ي  رتسب و  ار  نآ  هک  دوب  یخیراـت  یتـیعقاو  يزرم (5)  ینیمزرـس و  تافالتخا  هتبلا 
يرکفت هک  ثعب  بزح  رکفت  لماش  کیژولوئدیا (6)  لئاسم  نیا ، رب  هوالع  .دندرک  یم  هجوت  نآ  هب  اه  ثحب 
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لـصتم مه  هب  نیمز  نامـسآ و  دوش  یم  روصت  قفا  هب  هاگن  رد  تسا و  هاگن  رظنم و  يانعم  هب   Perspective ویتکپسرپ . 198 - 1
رد یتـقو  .دوش  یم  داـجیا  روصت  نیا  هاـگن  رد  اریز  تسا ؛ هاـگن  رظنم و  کـی  ـالمع  یلو  درادـن  تیعقاو  نیا  هکنآ  لاـح  دـنا  هدـش 

.ویتکپسرپ کبس  هب  یشاقن  ای  حرط  دنیوگ  یم  نآ  هب  دوش  هدیشک  ریوصت  هب  هاگن  نیا  یشاقن  یحارط و 
لیلد هب  هکلب  دنهد  یم  حیجرت  حلص  هب  ار  نآ  اه  تلود  هک  دهد  یمن  خر  لیلد  نیا  هب  اهنت  اه  گنج  تسا  دقتعم  یتسلاه  . 199 - 2

ندناسر لقادح  هب  يرتشیب  هقالع  دنهد و  یم  حـیجرت  گنج  هب  ار  حلـص  هک  دـهد  یم  خر  ییاه  تلود  راتفر  هتـساوخان  ياهدـمایپ 
حطـس تفایهر  یللملا : نیب  زیتس  ضراعتم  ياه  هیرظن  ، » يول .سا  .کج   ) .تاشقانم ندـناسر  رثکادـح  هب  ات  دـنراد  دوخ  ياه  نایز 

هاگشناد یعافد  مولع  هدکـشهوژپ  زییاپ 1377 ، ناتـسبات و  و 24 ، هرامـش 23  یعافد ، تسایـس  هلجم  يدزیا ، زوریپ  همجرت  لیلحت ،»
(. ص 115 ع ،)  ) نیسح ماما 

يژتارتسا باتک  يرگ ، سا  نیلاک  نهوک ، تویلا  رتریو ، زمیج  سیلیب ، ناج  حلـص ،» طیارـش  گنج و  للع  ، » تنراگ ناج  . 200 - 3
ص 105 و 106. راهب 1382 ، نارهت ، رصاعم ، راربا  تاراشتنا  يریبخ ، کباک  همجرت  رصاعم ، ناهج  رد 

ار قارع  هراومه  هکنآ  دوجو  اب  نم  دیوگ : یم  لاس 1381  رد  خیشلا  مرش  رد  برع  نارس  سالجا  رد  زین  یبیل  ربهر  یفاذق  . 201 - 4
دـنت و ياهراعـش  هلمج  زا  ناریا  یلخاد  تاـنایرج  هدـننک و  کـیرحت  لاـمعا  مدـقتعم  یلو  منک  یم  موکحم  گـنج  زاـغآ  لـیلد  هب 
هب ، 1381  / 12  / 11 ربخ ، يزکرم  دحاو   ) .دوب قارع  ناریا و  نیب  گنج  زورب  لیلد  داهج  هب  توعد  نآ و  رودص  یمالسا و  بالقنا 

(. رطق هریزجلا  ینویزیولت  هکبش  زا  لقن 
،1380  / 10  / 17 باختنا ، همانزور  قارع ،» ناریا و  تابـسانم  ، » ندنل رد  کیوسل  وروی  هسـسؤم  ریدم  هدازدهتجم ، زوریپ  . 202 - 5

ص 5.
.نامه . 203 - 6
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تارکفت تیـصخش و  هلمج  زا  لماوع  ریاـس  درک و  یم  دـیکأت  ناریا  اـب  ینمـشد  برع (1) و  داژن  رب  هک  دوـب  یطارفا  یتسیلانویـسان 
.دوش یم  هجوت  لئاسم  نیا  هب  رتمک  نآ ، عوقو  للع  نییبت  گنج و  هب  یلخاد  ياهدرکیور  رد  یلو  .تسا  رثؤم  حرطم و  زین  مادص 

عوقو بجوم  هنیمز  تلع و  هس  نم  رواب  هب  دیوگ  یم  گنج  ياه  هنیمز  لماوع و  هرابرد ي  ناریا ، نیـشیپ  روهمج  سیئر  ردص ، ینب 
هیاپ ي دـنلب  تاماقم  بالقنا  زا  سپ  ياه  هاـم  نیتسخن  ناـمه  زا  هک  یمالـسا  بـالقنا  رودـص  ياهراعـش  : » تسا هدـش  گـنج  نیا 

 . (2) .دندرک » یم  حرطم  هعمج  ياهزامن  اه و  هبحاصم  اه ، ینارنخس  رد  نوگانوگ  لاکشا  هب  تیناحور  هصاخ  یتموکح و 

تسایس هنحص ي  رد  ار  ناریا  يریگ ، ناگورگ  هلئسم ي  يو  داقتعا  هب  .دوب  يریگ  ناگورگ  اکیرما و  ترافس  لاغـشا  تلع ، نیمود 
رد دوخ  مهس  هب  هک  دوب  يا  هنیمز  هک  دش  میـسرت  یللملا  نیب  عماجم  رد  ناریا  زا  بولطمان  يا  هرهچ  نینچمه  درک و  يوزنم  یناهج 

شقن گنج ، نیا  هب  مادص  بیغرت  اکیرما و  تقفاوم  تسین  دیدرت  لاح ، ره  هب  .تشاد  شقن  ناریا  هب  یماظن  هلمح  هب  قارع  میمـصت 
 . .درک (3) افیا  ار  دوخ 

شقن ناریا  كاخ  هب  هدرتسگ  یماظن  هلمح  هب  مادقا  ناریا و  هب  زواجت  رد  قارع  میژر  يریگ  میمصت  رد  هک  يا  هنیمز  تلع و  نیموس 
یلنـسرپ و روما  هنیمز ي  رد  مه  تیعـضو  نیا  .دوب  بالقنا  زا  دعب  ناریا  شترا  حلـسم  ياهورین  یگتخیـسگ  مه  زا  تیعـضو  تشاد 

اذـل دوب و  هدـشن  تبقارم  اهنآ  زا  بالقنا  زا  دـعب  مین  لاس و  کـی  دودـح  رد  هک  دوب  شترا  تازیهجت  رازفا و  گـنج  هب  طوبرم  مه 
 . دنتشادن (4) ار  مزال  یگدامآ 

یم دیکأت  هدرک  هراشا  ردص  ینب  هک  یلماع  هس  نامه  هب  زین  لیئارـسا  ویدار  اب  وگ  تفگ و  رد  هاش ، شترا  يارما  زا  يدوبهب  راسمیت 
نیب زا  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  زورب  نآ  نیرت  مهم  هک  دوب  رثؤم  قارع  ناریا و  گنج  عورـش  رد  يددعتم  لماوع  دیوگ : یم  دنک و 
هک دوب  نیا  میوگب  راو  تسرهف  یلیخ  اجنیا  نم  یتسیاب  هک  يرگید  لماوع  : » دنک یم  هفاضا  يو  .دوب  روشک  یعافد  ياهورین  نتفر 

86 ص :

ص 6. ، 1382  / 10  / 25 قرش ، همانزور  يدامادریم ، دادرهم  همجرت  رت ،» شیپ  لاس  تسیب  مادص  ، » يدیلاه درف  . 204 - 1
زا جراخ   ) یمالـسا بالقنا  تاراشتنا  ناریا ، بالقنا  خـیرات  هراـبرد  یقیقحت  مود : دـلج  هبرجت ، سرد و  يدـمحا ، دـیمح  . 205 - 2

ص 787 و 788. ، 1380 روشک ،)
ص 788 و 789. نامه ، . 206 - 3
ص 790 و 791. نامه ، . 207 - 4
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 . (1) .دوب » هدش  يوزنم  ایند  رد  يدایز  رادقم  بالقنا  رودص  لیلد  هب  يریگ و  ناگورگ  لیلد  هب  ناریا 

رواب نیا  رب  یهورگ  .دراد (2)  دوجو  یتایرظن  زین  گنج  يریذپان  بانتجا  ای  يریذپ  بانتجا  هرابرد ي  اهدرکیور  نیمه  موادـت  رد 
تاـفالتخا و لـح  يارب  قارع  اـب  هرکاذـم  بـالقنا ، رودـص  رب  رئاد  تاـکیرحت  راعـش و  ناـیب  زا  يراددوـخ  تروـص  رد  هک  دنتـسه 
هب نکمم و  گنج  عوقو  زا  يریگولج  روشک ، نیا  اب  شنت  زا  يراددوخ  اکیرما و  اب  طاـبترا  يرارقرب  هناتـسود و  تابـسانم  شرتسگ 

.دوب ریذپ  بانتجا  گنج  یترابع 

رالوکـس و یثـعب و  رکفت  بوچراـچ  رد  مادـص  درکلمع  بـالقنا و  گـنج و  یگتـسویپ  مه  هب  هیرظن ي  ساـسارب  یهورگ  ـالباقتم 
راهم يارب  يرازبا  ار  ناریا  هب  زواجت  برغ ، اـکیرما و  اـب  قارع  عفاـنم  ییوسمه  برع و  ناـهج  يربهر  يارب  هناـبلط  هعـسوت  فادـها 

 . .دننک (3) یم  یبایزرا  ریذپان  بانتجا  ار  گنج  عوقو  یترابع  هب  دنناد و  یم  يا  هقطنم  یناهج و  یعامجا  لصاح  بالقنا و 

كاردا هب  ناوت  یم  هدـش  هئارا  تایرظن  بوچراـچ  رد  اـیآ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  دوجوم  ياـهدرکیور  یـسررب  دـقن و  يارب 
تایعقاو نییبت  گنج و  عوقو  للع  زا  شسرپ  دوجوم  ياهدرکیور  ایآ  رگید ، ترابع  هب  تفای ؟ تسد  گنج  عوقو  للع  زا  یحیحص 

رد تسا و  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  گنج  للع  ناونع  هب  گنج  عوقو  زا  لبق  ایآ  دراد  دوجو  هک  یتایرظن  تسوگخـساپ ؟ ار  یخیرات 
زا لصاح  یمگردرس  هکنیا  ای  دنا  هداد  رادشه  راتفر  حالـصا  يارب  یـسایس  ياه  نایرج  ای  نارگ  لیلحت  نارظن و  بحاص  هنیمز  نیا 

؟ دوش هجوت  گنج  عوقو  للع  ناونع  هب  لئاسم  لماوع و  زا  یخرب  هب  ات  تسا  هدش  ثعاب  یسایس  تاظحالم  گنج و  عوقو 

87 ص :

ص 61 و 62. ، 1375  / 7  / 8 ربخ ، يزکرم  دحاو  هناگیب ، ياهویدار  نتلوب  تعاس 18:30 ، ، 1375  / 7  / 7 لیئارسا ، ویدار  . 208 - 1
.تسا هدش  ثحب  گنج  يریذپان  بانتجا  باتک  همدقم  رد  عوضوم  نیا  . 209 - 2

14 ناهیک ، اب  هبحاصم   ) میریگب ار  گنج  عوقو  يولج  میتسناوت  یم  ام  هک  دنک  یم  دیدرت  زاربا  هکنیا  نمض  یمشاه  ياقآ  . 210 - 3
دیدرت نودب  هدمآ ، تسد  هب  لاح  هب  ات  هک  یکرادم  دانـسا و  هب  هجوت  اب  تسا  دـقتعم  گنج  فدـه  هرابرد ي  ص 12 ) ، 82  / 11 / 
هئطوـت نیا.تسین  نآ  رد  يدـیدرت  چـیه  دوـب ؛ یمالـسا  بـالقنا  ندرک  هفخ  یمالـسا و  يروـهمج  ندرک  طـقاس  يارب  گـنج  نـیا 

، مجنپ دلج  لاس 1362 ، هعمج  ياه  هبطخ  یناجنـسفر ، یمـشاه   ) ..و دوب  یعیـسو  هئطوت  دوبن ، ثعب  بزح  مادص و  دوخ  صوصخم 
(. 1362  / 7  / 1 مود ، هبطخ  ص 58 و 59 ، راهب 1376 ، یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم ، نامزاس  یمشاه ، نسحم  رظن  ریز 
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ار هریزجلا (1)  دادرارق 1975  وـغل  مادـص  هـکنیا  زا  سپ  رویرهش 1359 و  خـیرات 31  رد  قارع  ناریا و  گـنج  تسا  نشور  هـچنآ 
دوب ریذـپ  بانتجا  رگا  تسا و  هتـشاد  ییاه  هنیمز  لماوع و  هثداح  نیا  عوقو  املـسم  .دـش  زاغآ  ناریا  هب  قارع  زواجت  اـب  درک  مـالعا 
دنک یم  دیکأت  یتوافتم  لماوع  رب  هک  تسا  هتفرگ  لکـش  یفلتخم  ياهدرکیور  تسیچ ؟ نآ  ياه  هنیمز  لماوع و  اما  .دش  یمن  عقاو 
هئارا نآ  زا  طلغ  ینییبت  هکنیا  ای  دـهد  حیـضوت  لـیلحت و  ار  یتیعقاو  دـناوت  یم  تسا و  رظنم  کـی  درکیور  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  و 

.دنک

لماعت طیارش ، لماوع و  نایم  هک  تسا  هدش  عقاو  یصاخ  تیعضو  رد  یخیرات و  يرتسب  رد  نآ ، ياه  هنیمز  لماوع و  زا  ادج  گنج 
دهاوخ عنام  گنج  هب  یهتنم  ياهدنور  قیمع  مهف  زا  طیارـش  هب  هجوت  نودب  لماوع  رب  دیکأت  زورما  .دراد  دوجو  يا  هدیچیپ  قیمع و 
طیحم طیارش و  هب  نیاربانب  تسا  هدش  نییبت  یـسایس  تاظحالم  اب  يریذپ و  بانتجا  هیاپ  رب  دوجوم  ياهدرکیور  هکنیا  لیلد  هب  .دش 

.دوش یم  هجوت  رتمک 

نازیم ات  درک  لیلحت  هیزجت و  دنتـسه  رثؤم  گنج  عوقو  رد  هک  ار  ییاه  هنیمز  لـماوع و  تیهاـم  ناوت  یم  اـهدرکیور  یـسررب  يارب 
« یماظن تردـق   » و یللملا » نیب  طیحم  « ؛» بالقنا  » موهفم هس  رب  رظان  گنج  عوقو  رب  رثؤم  هناگ  هس  لماوع  .دوش  نشور  اهنآ  تحص 

دروم نآ  ياهدمایپ  تیهام و  بالقنا و  عقاو  رد  دوش  یم  حرطم  نآ  رودص  بالقنا و  ياهراعش  عوضوم  یتقو  هک  انعم  نیدب  .تسا 
هراشا ناریا  یللملا  نیب  ياوزنا  اکیرما و  ترافس  فرصت  ياهدمایپ  هب  یتقو  نینچمه  .تسا  هجوت 

88 ص :

قارع رب  نونکا  هک  یناردارب  دـیوگ : یم  هراـب  نیا  رد  ریفـسلا  اـب  هبحاـصم  رد  هیروس ، دـیقف  روـهمج  سیئر  دـسا ، ظـفاح  . 211 - 1
وغل ار  نآ  نونکا  هک  دنتـسه  ییاه  نامه  دـندرک و  اضما  ناریا  اب  ار  یناـمیپ  لاس 1975  رد  هک  دنتـسه  ینانامه  دننک  یم  تموکح 

تارهاظت دـنتفرگ و  اه  نشج  قارع  رانک  هشوگ و  رد  هدرک ، اه  يداش  دنتـسب  هاش  اب  ار  روبزم  ناـمیپ  هک  یماـگنه  ناـنآ  .دـنا  هدرک 
يداریا ....دـنا  هدرک  وغل  ار  نآ  زورما  یلو  دـندروآ  رامـش  هب  یناـشخرد  تیقفوـم  يزوریپ و  ار  ناـمیپ  نیا  دنتـشاد و  اـپ  رب  یگرزب 

يارب یبسانم  نامز  ایآ  دننک  وغل  ار  نآ  دنتساوخ  یم  هچنانچ  یلو  تسا  هدوبن  يدج  دنتشاد  راهظا  هچنآ  ماگنه  نآ  رد  دیاش  درادن ،
تروـشم هراـب  نیا  رد  بارعا  زا  کـی  چـیه  اـب  اـیآ  دـندیزگرب ؟ ار  یتـسرد  شور  بساـنم و  هظحل ي  دـندرک و  باـختنا  راـک  نیا 
يرهشمه يرهـشمه ، همانزور ي  ، 1359  / 8 اـب 17 /  ربارب   1980  / 11  / 8  ) .تفرگن تروص  دراوم  نیا  زا  مادـک  چـیه  ؟ دـندرک

(. ص 7 هرامش 22 ، رهم 1383 ،  4 کیتاملپید ،
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شترا و عوضوم  هب  یتقو  نینچمه  .دوش  یم  هجوت  طیحم  نیا  رد  ناریا  تیعقوم  یللملا و  نیب  طیحم  طیارـش و  هب  عقاو  رد  دوش  یم 
.تسا رظن  دروم  نازواجتم  ربارب  رد  نآ  هدنرادزاب (1)  ریثأت  یماظن و  تردق  دوش  یم  هراشا  نآ  یگتخیسگ  مه  زا 

ياه هیرظن  زا  یـشخب  لیلد ، نیمه  هب  تسا و  هدـیماجنا  گنج  عوقو  هب  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  روکذـم  لـماوع  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
؟ دش ناریا  اب  قارع  گنج  عوقو  بجوم  لماوع  نیا  ایآ  هک  تسا  حرطم  شسرپ  نیا  اما  .تسا  راوتسا  لماوع  نیا  رب  گنج  عوقو 

طیارـش نونکا  مه  هچرگ  ناریا ، یللملا  نیب  ياوزنا  رد  اکیرما  ترافـس  فرـصت  ياهدـمایپ  اکیرما و  ناریا و  ناـیم  شنت  هراـبرد ي 
تسایس ایآ  صخـشم  روط  هب  .تسا  هدش  لح  يا  هلئـسم  هنیمز  نیا  رد  ایآ  یلو  تسین  هتـشذگ  اب  هسیاقم  لباق  لماک  روط  هب  دوجوم 
تروص ناتـسبرع  نارهظ  رد  راجفنا  هثداح  زا  سپ  ناریا  هیلع  یماـظن  مادـقا  هب  دـیدهت  اـب  هارمه  نوتنیلک  ناـمز  رد  هبناـج  ود  راـهم 

ناریا یبایتسد  عوضوم  رب  للملا  نیب  ماظن  زکرمت  قارع و  هب  اکیرما  هلمح  ربماتپـس و  هثداح 11  زا  سپ  ای  دشن ؟ گنج  ارچ  .تفرگن 
؟ دوش یمن  رجنم  گنج  عوقو  هب  رما  نیا  ارچ  تسا ، هتشادن  لابند  هب  ار  راشف  اوزنا و  یعون  ایآ  مویناروا  يزاس  ینغ  هب 

یماظن ناوت  زورما  ایآ  دراد (2)  يا  هناگادـج  ثحب  هب  زاین  نآ  ندوب  تسرد  هک  شترا  ناوت  یگتخیـسگ  مه  زا  هرابرد ي  نینچمه 
لباق اکیرما  یماظن  ناوت  اب  ناریا 

89 ص :

.تسین ندیگنج  يارب  اهنت  روشک  یعافد  يورین  : » دیوگ یم  هنیمز  نیمه  رد  لیئارسا  ویدار  اب  هبحاصم  رد  يدوبهب  راسمیت  . 212 - 1
يزکرم دحاو  « ) .دشکب راکزواجت  رد  ار  زواجت  رکف  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  گنج  زا  يریگولج  يارب  روشک  یعافد  يورین  هفسلف 

.1375  / 7  / 7 لیئارسا ، ویدار  ص 61 و 62 ، ، 1375  / 7  / 8 هناگیب ، ياهویدار  نتلوب  ربخ ،
رب نآ  ناهدنامرف  یخرب  اهنت  دید و  بیسآ  رتمک  اهداهن  ریاس  اب  هسیاقم  رد  شترا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  هداز  ینیگچ  رتکد  . 213 - 2
 / 6  / 18 یـصاصتخا ، هبحاصم   ) .دـندش مادـعا  اه  نابایخ  رد  مدرم  ماع  لتق  ای  یتنطلـس  ماظن  میکحت  رد  بالقنا  زا  لبق  درکلمع  رثا 
زا يریگولج  يارب  قفاوت  یعون  زا  تیاکح  هک  تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  عبانم  یخرب  رد  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  دـهاوش  (. 1383

اه و ناگداپ  اه و  نابایخ  زا  شترا  ياهورین  المع  دـش و  ماجنا  هک  دراد  بـالقنا  ربارب  رد  شترا  یفرط  یب  مـالعا  اـب  شترا  مادـهنا 
دننام یسایس  ياه  هورگ  شالت  هاش و  میژر  طوقس  زا  یـشان  یناور  كوش  دش و  ضرعت  اه  ناگداپ  هب  لاح  نیع  رد  .دنتفر  اه  هناخ 
ماجنا شترا  ظفح  يارب  یبالقنا  ياهورین  ماما و  ار  يا  هدرتسگ  ياه  شالت  الباقتم  یلو  .دوبن  ریثأت  یب  شترا  لالحنا  يارب  نیقفاـنم 

.دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  دنداد 
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هن گنج و  هن  طیارـش  همادا ي  قارع و  ناریا و  گنج  مامتا  زا  سپ  هسیاقم ، نیا  زا  ادـج  دوش ؟ یمن  گنج  ارچ  سپ  تسا ؟ هسیاقم 
؟ دشن گنج  روشک  ود  نایم  اددجم  ارچ  ناریا ، زا  قارع  یماظن  ناوت  يرترب  روشک و  ود  نایم  حلص 

ياهروشک ینارگن  بجوم  املـسم  هک  اهراعـش  یخرب  ندادرـس  هیلوا و  یگتخیر  مه  رد  یعون  زا  يادـج  بالقنا  تاریثأت  هرابرد ي 
یم دـیکأت  عوضوم  نیا  رب  هک  یناسک  دوش ؟ گنج  عوقو  بجوم  تسناوت  یم  نامز  نآ  رد  راعـش  ندادرـس  ایآ  تسا  هدـش  هیاسمه 

رد بـالقنا  عوـقو  يارب  یعاـمتجا  یـسایس -  ياـه  هنیمز  تیعقوـم و  دوـب و  بساـنمان  ناریا  یماـظن  عـضو  هـک  دـنا  هتفریذـپ  دـننک 
رد هدننک و  نارگن  ياهدادخر  عوقو  بجوم  دناوت  یم  هنوگچ  راعـش  ندادرـس  لاح  .دوب  دعاسمان  قارع  یتح  هیاسمه و  ياهروشک 

؟ دشاب گنج  عوقو  لماع  هجیتن 

نیدب .تسه  دنویپ  یعون  شترا  یگتخیسگ  مه  زا  اکیرما و  ناریا و  نایم  شنت  یبالقنا ، ياهراعش  عوضوم  هس  نایم  رگید ، هاگن  زا 
ینوگرگد یخیراـت  هرود ي  کـی  رد  دوب  مدرم  یعمج  هدارا ي  لـصاح  یلخاد و  تـالوحت  دـنیارف  هک  یمالـسا  بـالقنا  هک  اـنعم 

رد سیلگنا  اکیرما و  هلخادـم  زا  دـیدج  هرود ي  رد  نآ  يریگ  لکـش  یتنطلـس و  ماـظن  تیهاـم  .درک  داـجیا  روشک  رد  يا  یـساسا 
طیحم رد  دوب و  امرفمکح  بوکرـس  یـسایس و  دادـسنا  روشک  لـخاد  رد  هرود  نیا  رد  دوب و  رثأـتم  لاس 1332  دادرم  ياتدوک 28 

.دش یم  لمع  راتفر و  دوب  کیژتارتسا  دحتم  هک  اکیرما  عفانم  ساسارب  یجراخ 

هب ار  نآ  دـنور  بالقنا و  روشک  نیا  دـش و  اـکیرما  هجوتم  تراـسخ  نیرتشیب  هاـش  طوقـس  بـالقنا و  يزوریپ  اـب  هظحـالم ، نیا  اـب 
.درک مادقا  یجراخ -  راشف  ات  لخاد  رد  ذوفن  هئطوت و  زا  معا  فلتخم -  حوطس  رد  نیشیپ  مظن  هداعا  يارب  تخانشن و  تیمسر 

دادرم و ياـتدوک 28  هیبـش  يا  هثداـح  رارکت  زا  یجراـخ  تالخادـم  اـهراشف و  ربارب  رد  دـیدج  ماـظن  رارقتـسا  هلحرم ي  رد  ناریا 
نآ (2) تیعقوم  ظفح  بالقنا و  ياقب  يارب  ار  یتینما  درکیور  نیارباـنب  دوب  نارگن  تردق (1)  هب  هاش  هتـشذگ و  میژر  ندنادرگزاب 

رگا یتح  دیزگرب و  یجراخ  یلخاد و  ياه  تسایس  رد 

90 ص :

ص 4. ، 1382  / 8  / 18 هبنشکی ، قرش ، همانزور  يدامادریم ، نسحم  . 214 - 1
ص 19. ، 1383  / 8  / 13 قرش ، همانزور  وگ ، تفگ و  هدازرغصا ، میهاربا  . 215 - 2
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دـش یم  لالدتـسا  هک  انعم  نیدب  .دوب  یتینما  ياه  ینارگن  هیاپ  رب  اقیقد  دش  یم  حرطم  بالقنا  رودـص  ترورـض  رب  ینبم  ییاهراعش 
یلخاد ياهراشف  ربارب  رد  بالقنا  هنرگ  درک و  ریگرد  اهزرم  زا  نوریب  رد  ار  مسیلایرپما  دـیاب  بالقنا  ظفح  تینما و  داجیا  يارب  هک 

 . .دشاپ (1) یم  ورف  یجراخ  و 

نیا .دـش  فرـصت  اکیرما  ترافـس  دـیدج ، ياه  ینارگن  اکیرما و  هب  هاش  رفـس  بقاعتم  اکیرما و  ناریا و  نایم  شلاچ  موادـت  یپ  رد 
دوش ناریا  هب  قارع  هلمح  ببـس  هک  دوبن  انعم  نادب  یلو  درک  رت  ینارحب  هتـشذگ  هب  تبـسن  ار  روشک  ود  تابـسانم  هچ  رگا  عوضوم 

تاقالم ناریا  تقو  هجراخ  ریزو  اب  اکیرما  ترافس  فرصت  زا  لبق  هتفه  ود  يو  ناریا  رد  ایس  هاگتـسیا  سیئر  شرازگ  ربانب  اریز   (2)
 . دراد (3) ار  ناریا  هب  هلمح  دصق  تسا و  هتفرگ  یماظن  شیارآ  ناریا  زرم  رد  قارع  داد  عالطا  يو  هب  درک و 

اریز دش ؛ ناریا  هب  قارع  هلمح  رد  ریخأت  بجوم  اکیرما  ترافس  فرصت  یلو  تشاد  گنج  هدارا ي  مادص  عقاو  رد  حیـضوت ، نیا  اب 
اکیرما دندرک  یم  روصت  اه  یقارع 

91 ص :

يارب هک  ییاهدرکیور  رب  اه  بالقنا  ریثأت  حیـضوت  رد  لـلملا ، نیب  طـباور  یـسایس و  مولع  داتـسا  يدـمحم  رهچونم  رتکد  . 216 - 1
لیمحت هب  دقتعم  زگره  نآ  یهلا  یگنهرف و  تیهام  هب  هجوت  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسا  دقتعم  دـننک  یم  ذاختا  بالقنا  رودـص 

هب رما  غیلبت و  قیرط  زا  هک  تسا  دقتعم  هکلب  .تسین  عماوج  رگید  هب  يداصتقا  یسایس و  هچ  یماظن و  قیرط  زا  هچ  دوخ ، يژولوئدیا 
زا يزوریپ  زا  لصاح  میظع  يژرنا  ندـش  دازآ  رطاخ  هب  اه  بالقنا  همه ي  نیارباـنب  درک ، ار  راـک  نیا  دـیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

کی دروآ و  یم  رد  یعاـفد  تلاـح  زا  ار  اـه  بـالقنا  اـتعیبط  یگژیو  نیا  .دـننک  یم  ادـیپ  يا  هقطنم  ارف  تکرح  عون  کـی  بـالقنا 
درک یعـس  هک  یبالقنا  اهنت  .دـنوشن  ریـسا  هناخ  رد  اه  بالقنا  هک  دوش  یم  نیا  هب  رجنم  رما  نیا  .دـهد  یم  اهنآ  هب  یمجاـهت  تلاـح 

هب هک  ییاهراشف  لیلد  هب  دوز  یلیخ  میدید  هک  دوب  هئوگاراکین  بالقنا  دنک  دودـحم  شا  هناخ  روشک و  هدودـحم ي  رد  ار  شدوخ 
هک روط  نامه  دوب -  هدـش  دودـحم  شدوخ  ياهزرم  رد  زین  یمالـسا  بالقنا  رگا  انیقی  .دـندروخ  تسکـش  نویبالقنا  دـش  دراو  نآ 
اب هبحاصم   ) .دیـشاپ یم  ورف  یجراخ  یلخاد و  ياهراشف  ربارب  رد  بالقنا  نیا  دنتـساوخ -  یم  بـالقنا  يزوریپ  زاـغآ  رد  اـه  لاربیل 

(. ص 9 هرامش 22 ، ، 1383 ریت ، هنامز ، همانهام 
میمـصت نایم  یطابترا  تسا  دـقتعم  هداز  نیما  نسحم  اکیرما ، ترافـس  فرـصت  اـب  ناریا  هب  قارع  هلمح  طاـبترا  دروم  رد  . 217 - 2

اب يو  .تشاد  ناریا  هب  هلمح  يارب  یمهم  لـیالد  مادـص  تسا  دـقتعم  يو  .درادـن  دوـجو  هنـال  لاغـشا  ناریا و  هب  هلمح  يارب  مادـص 
ناریا و هب  هلمح  لـیالد  هراـبرد  يزراـب  هناـشن  ار  عوضوم  نیا  مادـص  يریگ  میمـصت  هویـش  تیوک و  هب  قارع  هلمح  لـلع  هب  هراـشا 

(. ص 14 نابآ 1383 ،  13 قرش ، همانزور   ) .دنک یم  رکذ  مادص  يریگ  میمصت  هویش  يژتارتسا و 
عضاوم رد  دشن و  رشتنم  ربخ  نیا  هاگ  چیه  قارع ، ياه  تسایس  تیهام  تخانش  رد  عوضوم  نیا  تیمها  دوجو  اب  هنافسأتم  . 218 - 3

.تسا هدشن  هراشا  نآ  هب  زین  گنج  دروم  رد  يدازآ  تضهن  یسایس 
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يرازگرب زا  لبق  دندش ، دیماان  عوضوم  نیا  زا  هک  ینامز  درک و  دـهاوخ  لح  اکیرما ، ناریا و  نایم  شنت  ساسارب  ار  ناریا  هلئـسم ي 
.دندرک زاغآ  ار  ناریا  هب  هلمح  اه  ییاکیرما  عفانم  اب  وسمه  اکیرما ، رد  يروهمج  تسایر  تاباختنا 

نطب رد  دادرم  ياـتدوک 28  زا  سپ  هژیو  هـب  ناریا  رـصاعم  خـیرات  تاـیبرجت  ساـسارب  اـکیرما  ناریا و  ناـیم  شنت  تـلع  نیارباـنب ،
و اـکیرما » عوـضوم   » ناریا رد  بـالقنا  عوـقو  یلـصا  هزیگنا ي  زا  یـشخب  اـساسا  دوـب و  هتفهن  ناریا  یعاـمتجا  یـسایس -  تـالوحت 

.دوب روشک  نیا  هب  ناریا  ياه  یگتسباو  عطق  ترورض 

، یـسایس ياهراتخاس  اب  شلاچ  نودـب  بالقنا  هک  تسا  نشور  عوضوم  ناریا  یماظن  ناوت  شهاک  رب  بالقنا  ياهدـمایپ  هراـبرد ي 
نیا رد  .دوب  یهجوت  لباق  عوضوم  هک  درک  نایب  یمالـسا  يروهمج  شترا  ار  هاگدـید  نیا  .دیـسر  یمن  يزوریپ  هب  یتینما  یماـظن و 

بالقنا و يریگ  لکـش  دـنور  رد  هچ  نویبالقنا  هک  دـهد  یم  ناشن  ناهج  رد  اه  بالقنا  خـیرات  یـسررب  : » تسا هدـش  هتـشون  هنیمز 
رـصانع اب  يریگرد  هلباقم و  زا  ریزگان  اه  تدم  ات  دـیدج ، ماظن  کی  ییاپ  رب  يزوریپ و  بسک  زا  سپ  هچ  مکاح و  میژر  يزادـنارب 

اب ییورایور  زیتس و  هب  بالقنا  دـض  ياه  هورگ  ریاس  رانک  رد  اـی  امیقتـسم  اـی  هک  دـنا  هدوب  قباـس  میژر  هب  هتـسباو  حلـسم  ياـهورین 
یمهم ثداوح  لیلد ، نیمه  هب  درک و  لوحت  شوختـسد  ار  شترا  یتح  بـالقنا  یمدرم  ینید و  تیهاـم   (1) .دنا » هتساخرب  بالقنا 
تیامح رد  نآ  یناوتان  شترا و  یهدنامرف  زا  اهدعب  شترا  نیشیپ  نارس  زا  یخرب  یتح  .داد (2)  خر  دراگ  رکشل  هژیو  هب  شترا  رد 

ههجاوم اه و  نابایخ  رد  شترا  تدم  ینالوط  روضح  هک  دنا  هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  داقتنا و  هاش  زا 

92 ص :

 / 7 یمالـسا 2 /  يروهمج  همانزور  سدقم ، عافد  هتفه  تبـسانم  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  یمومع  طباور  هینایب  . 219 - 1
ص 12. ، 1383

دش ببـس  یثوروم  هدوسرف  میژر  ياج  هب  یمدرم  یقرتم  تموکح  ینیزگیاج  هک  دراد  دوجو  زین  شترا  دوخ  رد  رواب  نیا  . 220 - 2
رثا یب  فیعـض و  يا  هلباـقم  ناراکردـنا  تسد  زا  يرایـسب  دـییأت  هب  نویبـالقنا  بـالقنا و  اـب  ینیمز  يورین  هژیو  هب  شترا  هلباـقم ي 

رد تنوشخ  لامعا  يارب  ینوناق  حلـسم  يوزاب  مرها و  هک  موس  ناهج  عون  زا  مه  نآ  روشک  کی  یماـظن  ياـهورین  ـالوصا  ....دـشاب 
دراو نآ  تیهام  هب  هجوت  نودب  یلخاد  تاکیرحت  اب  هلباقم  رد  روشک  نآ  تموکح  نامرف  هب  انب  دنیآ  یم  رامش  هب  یلم  تینما  نیمأت 

تیادـه نآ  رب  هوالع  یتسود و  نطو  سح  دوخ و  یمدرم  تفاب  هب  هجوت  اـب  ناریا  ینیمز  يورین  هژیو  هب  شترا و  اـما  .دـنوش  لـمع 
تـسد مدرم  یمالـسا  بالقنا  شبنج  تکرح و  اب  ههجاوم  رد  زیمآ  تنوشخ  راتفر  هاگ  چـیه  بـالقنا  ریبک  ربهر  هنادنمـشوه  رایـسب 

(. ص 12 رهم 1383 ،  2 هبنش ، جنپ  سدقم ، عافد  هتفه  همان  هژیو  یمالسا  يروهمج  همانزور   ) .دزن
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اب .دوبن  تنطلـس  ماظن  زا  عافد  هب  رداق  بالقنا  ربارب  رد  شترا  تشاذـگ و  رثا  شترا  هیحور ي  رب  اجیردـت  اریز  دوب ؛ هابتـشا  مدرم  اـب 
.دوب هدش  نوگرگد  نورد  زا  اجیردت  تالوحت  تیهام  راتخاس و  لیلد  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  شترا  حیضوت ، نیا 

هاش نامز  رد  ناریا  یماظن  تردق  هک  درک  هجوت  عوضوم  نیا  هب  دـیاب  شترا ، ناوت  شهاک  رب  رثؤم  لماوع  تاظحالم و  نیا  زا  ادـج 
هیاـپ ي رب  هـن  دـش و  یم  بوـسحم  هـقطنم  رد  اـکیرما  کـیژتارتسا  دـحتم  هـک  ناریا  راـتفر  ساـسارب  هقطنم (1)  مرادـناژ  ناوـنع  هب 

.دوب شترا  رد  دوجوم  يدنمناوت 

ترافـس دانـسا  رد  نینچمه  .تسا  رت  يوق  ناریا  شترا  اب  هسیاقم  رد  قارع  شترا  دـندوب  دـقتعم  نامز  نامه  رد  نارظان  زا  يرایـسب 
یحارط ناریا  هب  هلمح  يارب  طقف  ار  شترا  نیا  قارع  تسا : هدـمآ  ناریا  هب  هلمح  لامتحا  قارع و  شترا  تیهاـم  هراـبرد ي  اـکیرما 

رد دوخ  تموکح  ینایاپ  ياه  هاـم  رد  هاـش  دـهد (2)  یم  ماجنا  ار  راـک  نیا  قارع  دوز  اـی  رید  لیئارـسا ، هب  هلمح  يارب  هن  دـنک  یم 
رتفد رد  هکنانچ  اهدعب ، یتح  دـنک و  یم  هراشا  قارع  شترا  يرترب  هب  تاحیلـست  دـیرخ  تلع  هرابرد  یجراخ  يراگنربخ  هب  خـساپ 
هتفر جراخ  هب  ناریا  زا  لاس 1352  رد  هک  نایشاب ، نیم  هتسشنزاب  دبشترا  هرابرد ي  تبحص  نمـض  هاش  تسا ، هدمآ  ملع »  » تارطاخ
چیه .تشاد  یگنج  هیحور ي  نایـشاب ) نیم   ) وا منک  یمن  رکف  تـفگ : مـلع  هـب  باـطخ  دوـب ، يرتـسب  ناتـسرامیب  رد  سیراـپ  رد  و 

هتـشاد یگنج  مدآ  میراد  راک  رـس  رب  هک  ییاه  لارنژ  نیب  منک  یمن  رکف  الـصا  دوزفا : دعب  نداد .» زپ  ندرک و  رد  زپمق   » زج .تشادن 
تـسا يا  هداتفا  اج  درم  تسین و  رهاظت  لها  نوچ  هک  داتـس  سیئر  يراهزا  دوخ  دـیاش  زج  دنتـسه ، شیامن  زپ و  لها  اـهنیا  .میـشاب 

يزیچ منک  یمن  رکف  هک  دـندومرف  یلیالد  اب  مه  ار  هدـع  کـی  یماـسا  .میا  هدرکن  ناـحتما  هچ  رگا  دـشاب ، یگنج  درم  تسا  نکمم 
، متاخ دبشترا  هب  عجار  .دنشاب 

93 ص :

دادعتـسا هب  هراـشا  زا  سپ  سدـقم  عاـفد  هتفه  تبـسانم  هب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  شترا  یموـمع  طـباور  هیعـالطا  رد  . 221 - 1
يارب دنارورپ  یم  رـس  رد  ار  هقطنم  یمرادناژ  يادوس  هتـشذگ  میژر  هک  اجنآ  زا  تسا : هدـش  هتـشون  بالقنا  زا  لبق  شترا  ياهورین 

هژیو یمالـسا  يروهمج  همانزور   ) .درکن یهاتوک  یمادقا  چیه  زا  ردق  دنمورین و  شترا  نتـشاد  يارب  شالت  زا  روظنم  نیدـب  لوصو 
(. ص 12 رهم 1383 ،  2 هبنش ، جنپ  سدقم ، عافد  هتفه 

ص 7. ، 1382  / 8  / 13 یسایس ، همیمض  ون ، سای  همانزور  ، 1380  / 7  / 28 وگ ، تفگ و  يدبع ، سابع  . 222 - 2
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 . .دنکب (1) هچ  دناد  یمن  گنج  عقوم  رد  یلو  تسه  یهدنامزاس  لها  هک  هداد  ناشن  الاح  ات  مه  وا  دندومرف  ییاوه  يورین  هدنامرف 

توافتم اه  هناسر  یمومع و  راکفا  شترا و  ناهدنامرف  شترا ، لنـسرپ  دزن  رد  بالقنا  زا  لبق  ناریا  شترا  یماظن  ناوت  یبایزرا  هتبلا 
اکیرما يراشتسم  تئیه  سیئر  هنیمز  نیا  رد  تسا ؛ هجوت  لباق  زین  ناریا  شترا  زا  اکیرما  يراشتسم  متسیس  تشادرب  نینچمه  .تسا 

قاچ و رایسب  بلغا  یناریا  ياه  لارنژ  : » دیوگ یم  يو  تسا  مهم  هک  دنک  یم  هراشا  یلئاسم  هب  یکسینولباج  لارنژ  ناریا  شترا  رد 
نارسفا .دنا  هفیظو  نآ  تارفن  هدمع ي  شخب  تسین و  یمظنم  مجسنم و  شترا  ناریا ، شترا  .دنرادن  كرحت  دنتـسه و  هدنگ  مکش 

يرادیرخ هاش  هک  یتازیهجت  هرابرد ي  نینچمه  يو  .دننک » یم  كرت  ار  ناگداپ  هرادا و  لک  راک  تاعاس  رد  دنتـسین و  طبـضنم  زین 
رود هدومزآراک و  یناسنا  يورین  هکنیا  نودب  دننک  یم  يرادـیرخ  هدـیچیپ  هتفرـشیپ و  ياه  حالـس  ترـضح  یلعا  دـیوگ : یم  درک 
رازه ود  زا  شیب  يرادیرخ  دیوگ : یم  نتفیچ  کنات  دـیرخ  هب  هراشا  اب  دروم  نیمه  رد  يو  .دـشاب  هدـش  مهارف  یفاک  دـح  هب  هدـید 

یمیلقا تایضتقم  اب  اه  کنات  نیا  هک  هدش  قیقحت  ایآ  تسا ؟ یتسرد  مادقا  هدید  هرود  لنسرپ  دوبن  اب  نتفیچ  هدیچیپ  کنات  هاگتـسد 
ایناـتیرب درـس  ياوه  بآ و  بساـنم  رتشیب  اـه  نتفیچ  اـیآ  هن و  اـی  تسا  قبطنم  دراد  یمرگ  رایـسب  ناتـسبات  هک  ناریا  ییاوه ) بآ و  )

؟ تسین

یلام داسف  دیوگ  یم  دناد و  یم  یلام  داسف  اب  یگنهامهان  يریبدت و  یب  زا  یبیکرت  لصاح  ار  اهدیرخ  عون  نیا  احیولت  یکسینولباج 
 . .تسا (2) عیاش  ریگمشچ و  شترا  يالاب  حوطس  رد 

راثآ و هب  ناوت  یم  نآ  لیلحت  یبایزرا و  تحص  يارب  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  توافتم  تاظحالم  اب  یفلتخم  تایرظن  هکنیا  هب  رظن 
لماع ناریا  یماظن  تردـق  فیعـضت  شترا و  تیعـضو  رگا  دوش  صخـشم  ات  درک  هراـشا  ناریا  هب  قارع  زواـجت  هیلوا ي  ياهدـمایپ 

تیعقاو اب  هزادـنا  هچ  اـت  هیرظن  نیا  روشک ، نیا  هیلوا  تسکـش  قارع  شترا  زواـجت  ربارب  رد  شنکاو  هب  هجوت  اـب  تسا  هدـش  گـنج 
؟ دراد قابطنا 

94 ص :

ص ، 1382  / 11 هبنش 27 /  هس  دامتعا ، همانزور  دنروخ ،» یم  نداد  زپ  ندرک و  رد  زپمق  درد  هب  اه  لارنژ  ، » دضتعم ورسخ  . 223 - 1
.6

.نامه . 224 - 2
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رثا رب  دوب  اکیرما  اب  ناریا  کیژتارتسا  نامیپ  لصاح  هک  يا  یماظن  تردق  دـنچ  ره  داد  ناشن  نازواجتم  ربارب  رد  يرـسارس  تمواقم 
ظفح اـب  یلخاد و  يدـنمناوت  هیاـپ ي  رب  ار  ناریا  یلم  تینما  هک  درک  روهظ  ناریا  رد  يدـیدج  تردـق  یلو  دـش  فیعـضت  بـالقنا 

یبایزاب و ار  دوخ  دـیدج  تیوه  تشاد و  يرثؤم  شقن  تفرگ  لکـش  هک  يدـنور  تمواـقم و  نیا  رد  شترا  .درک  نیمأـت  لالقتـسا 
 . درک (1) فیرعت 

شترا رد  دوجوم  تیلباق  شترا و  هب  یبـالقنا  ياـهورین  ماـما و  درکیور  لـصاح  تسا  هدـش  هجوت  نادـب  رتمک  هک  لوحت  نیا  هشیر 
.تسا دیدج  تیوه  فیرعت  يارب 

يرگید لئاسم  دیاب  لماوع  نیا  یفاکـش  دبلاک  اب  دننک  یم  رکذ  گنج  عوقو  تلع  دوخ  هیرظن ي  رد  ار  هناگ  هس  لماوع  هک  یناسک 
: دنهد خساپ  زین  اه  شسرپ  نیا  هب  نآ  رب  هوالع  دننک و  نایب  دننک  یمن  حرط  یلیالد  هب  یلو  دنراد  رظن  رد  هک  ار 

عوضوم نیا  ققحت  تشاد ؟ دوجو  اکیرما  کیژتارتسا  دـحتم  ناونع  هب  ناریا  لیدـبت  اکیرما و  ناریا و  هطبار  يرارقرب  ناکما  ایآ   - 1
؟ دوب نکمم  هنوگچ  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  روشک  یعامتجا  یسایس -  طیارش  عاضوا و  هب  هجوت  اب 

هب هلمح  زا  قارع  یگدنرادزاب  بجوم  ای  تفای  یم  دوبهب  قارع  ناریا و  تابسانم  ایآ  اکیرما  ناریا و  هطبار  يرارقرب  تروص  رد   - 2
؟ تسا ییانعم  هچ  يواح  دوب -  اکیرما  کیژتارتسا  دحتم  هک  تیوک -  هب  قارع  هلمح ي  اهدعب  دش ؟ یم  ناریا 

تسا سوکعم  الماک  دراد  دوجو  هک  یتاظحالم  لیلد  هب  ناریا  زا  جراخ  لخاد و  رد  گنج  عوقو  للع  هرابرد ي  يزادرپ  هیرظن  ریس 
رد تسین  قبطنم  مه  رب  و 

95 ص :

دوخ ینامزاس  یتیوه و  فیرعت  یباـیزاب و  ریگرد  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  شترا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  هداز  ینیگچ  رتکد  . 225 - 1
ياهورین روضح  هتبلا  ( 1383  / 6 یصاصتخا 18 /  هبحاصم   ) .دوبن رداق  تیرومأم  ماجنا  هب  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  لیلد  نیمه  هب  دوب و 

تردق ییاناوت و  نومزآ  هلزنم  هب  تفرگ  دوخ  هب  یـساسا  يدـج و  لکـش  هواپ  هثداح  زا  سپ  ماما  نامرف  اب  هک  ناتـسدرک  رد  شترا 
هنیمز هک  تسیرگن  تصرف  کی  هباثم  هب  عوضوم  نیا  هب  دـیاب  تشاد و  هقطنم  نیا  رد  تینما  نیمأت  رب  يدـج  تاریثأت  هک  دوب  شترا 

ار بالقنا  ماظن و  يارب  شترا  درکراک  درک و  رارقرب  شترا  رد  ار  لرتنک  تیاده و  یهدنامرف و  بتارم  هلسلس  مظن و  يرارقرب  ياه 
.دروآ دوجو  هب  شترا  شقن  هرابرد ي  روشک  یسایس  نالوئسم  مدرم و  دزن  رد  يدیدج  دامتعا  داد و  ناشن 
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هب اهنت  جراخ  رد  یلو  دوب  زواجت  نیا  للع  نییبت  رب  دیکأت  قارع و  ندوب  زواجتم  یلصا  عوضوم  لخاد  رد  گنج ، نیزاغآ  ياه  لاس 
هب قارع  هلمح ي  زا  سپ  .دـش  یمن  حرطم  قارع  ندوب  زواـجتم  دـش و  یم  هراـشا  قارع  کـیرحت  رد  نآ  ریثأـت  بـالقنا و  عوـضوم 
لک ریبد  یتح  دش و  حرطم  قارع  ندوب  زواجتم  موهفم  اجیردت  قارع ، هب  اکیرما  هلمح ي  تامدقم  يزاس  مهارف  ترورض  تیوک و 

درکیور يریگ و  لکـش  یـسایس و  دـیدج  ياهدـنور  شیادـیپ  اب  روشک  لخاد  رد  یلو  درک  یفرعم  زواجتم  ار  قارع  لـلم  ناـمزاس 
نیا .دش  هجوت  رتمک  روشک  نیا  ندوب  زواجتم  قارع و  راتفر  هب  هک  دمآ  دوجو  هب  يدیدج  تایرظن  نییبت  هنیمز ي  گنج  هب  يداقتنا 

هناققحم رتمک  یـسایس و  تاظحالم  زا  رثأتم  رتشیب  هدش  حرطم  گنج  عوقو  للع  هرابرد ي  هک  یتایرظن  هک  دـهد  یم  ناشن  عوضوم 
هیبـش یثداوح  رارکت  زا  يریگوـلج  اـی  قارع  ناریا و  تابـسانم  میظنت  يارب  ییوـگلا  هئارا ي  نینچمه  .تسا  یفرط  یب  تیاـعر  اـب  و 

.دریگ یم  رارق  هجوت  دروم  رتمک  یلم  ناوت  تردق و  يریگ  لکش  اب  ناریا  هب  قارع  زواجت 

اه تیعقاو  يرظن و  تاظحالم  اه : هنیزگ  یسررب 

هراشا

یصاخ لکش  هب  اه و  هنیمز  لماوع و  هلسلس  رثا  رب  یصخشم  ناکم  نامز و  رد  هک  تسا  یخیرات  یتیعقاو  قارع  ناریا و  گنج  عوقو 
باختنا زا  يا  هعومجم  نتفرگ  رظن  رد  اب  يریذپان ، بانتجا  ای  يریذـپ  بانتجا  عوضوم  زا  رتارف  اه  هنیزگ  یـسررب  .تسا  هتفای  ققحت 

.تفرگ دهاوخ  تروص  کیژتارتسا  یماظن -  درکیور  بوچراچ  رد  صاخ و  طیارش  نامز و  نآ  رد  اه 

تیعضو يارب  هبرجت  نیا  زا  نتخومآ  سرد  گنج و  هب  یهتنم  ياهدنور  طیارـش و  لماوع و  ددجم  يرگنزاب  یـسررب  نیا  زا  فده 
هب يا ؟ هلیـسو  شور و  هچ  اب  هنوگچ ؟ دوب ؟ نکمم  گنج  عوقو  زا  يریگولج  اـیآ  هکنیا  زین  تسا و  هدـنیآ  لاـح و  رد  هباـشم  ياـه 
هب عفانم -  اه و  شزرا  زا  عافد  ناـکما  تادـیدهت  ربارب  رد  هنوگچ  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  صاـخ  تیعـضو  نآ  رد  رگید ، تراـبع 

؟ تشاد دوجو  بالقنا -  زا  هدمآرب  یسایس  ماظن  تیوه  تیدوجوم و  ظفح  هژیو 

96 ص :
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تاین و بالقنا و  زا  لصاح  دـیدج  تیعـضو  قارع و  ناریا و  تابـسانم  یخیرات  رتسب  هب  هجوت  اب  اـه  هنیزگ  حرط  هب  یـسررب  نیا  رد 
.تسا هدش  هجوت  روشک  نیا  ياهراتفر  تامادقا و  قارع و  فادها 

قارع رد  اه  یثعب  ياتدوک  زا  سپ  ریخا  هرود ي  رد  ار  گنج  هشقاـنم و  کـی  هبرجت  قارع  ناریا و  روشک  ود  هک  تسا  نیا  رب  ضرف 
مزال ياه  هنیمز  نانچمه  یلو  دوب  هدـش  لـصف  لـح و  هریزجلا  هدهاعم ي 1975  اب  هک  دنتـشاد  دوخ  تابـسانم  هدـنورپ  رد  ( 1968)

لکـش هلزنم  هب  قارع ، زا  ماـما  جارخا  نآ  زا  لـبق  و  ناریا ، رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  .تشاد  دوجو  تاـشقانم  يریگرـس  زا  يارب 
.دوب روشک  ود  تابسانم  رد  دیدج  ياهدنور  يریگ 

عوقو زا  تسناوت  یم  کی  ره  باختنا  هک  تشاد  رارق  ناریا  يور  ارف  یلک  هنیزگ  راهچ  عومجم ، رد  دسر  یم  رظن  هب  حیـضوت  نیا  اب 
: دیامن مکاح  قارع  اب  ناریا  تابسانم  رب  ار  يدیدج  تیعضو  دوش و  عنام  گنج 

یگدنرادزاب روز -  زا  هدافتسا  هب  دیدهت   - 1

زایتما هرکاذم -   - 2

کیژتارتسا نامیپ  یجراخ -  تابسانم  شرتسگ   - 3

بالقنا اتدوک -   - 4

زا بساـنم  تخانــش  كرد و  تاـموزلم  قارع و  ناریا و  تابــسانم  رب  مکاـح  تاـیعقاو  بساـنت  هـب  ثـحب  ره  يرظن  بوچراـچ  هـب 
.دوش يریگیپ  اهزاین  تایعقاو و  هب  هجوت  اب  دشاب و  يرظن  افرص  یسررب  ثحب و  ات  تسا  هدش  هجوت  تاعوضوم 

يارب یفلتخم  ياه  شور  اهرازبا و  زا  دراد (1) و  دوجو  هراومه  عفانم  داضت  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  اهروشک  یجراخ  تابـسانم  رد 
یم نکمم  يرازبا  شور و  ره  اب  یطیارـش و  ره  رد  ار  عفانم  نیمأـت  هچنآ  .دوش  یم  هدافتـسا  عفاـنم  نیمأـت  تادـیدهت و  عناوم و  عفر 

نیاربانب .تسا  هرطاخم  ضرعم  رد  اه  تلم  اهروشک و  تیوه  تیدوجوم و  تردـق  نودـب  رگید ، تراـبع  هب  .تسا  تردـق »  » دزاـس
.تسا نکمم  تردق  هب  یبایتسد  هیاپ  رب  اهنت  میلست ، زج  يا  هنیزگ  ره  باختنا 

دناوت یم  نآ  زا  هدافتسا  شور  نازیم و  تیهام و  زا  كاردا  تردق و  زا  فیرعت 
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ص 549. مود 1376 ، پاچ  سموق ، رشن  یگرزب ،
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تردق و زا  هدافتـسا  تیعورـشم  تسا  نشور  هچنآ  .دنک  مهارف  ار  نآ  زا  يریگولج  ای  اه  گنج  تاشقانم و  زا  يرایـسب  عوقو  هنیمز 
هک دراد  دوجو  رظن  فالتخا  ثحب و  نآ  زا  هدافتـسا  هوحن ي  طیارـش و  هرابرد ي  یلو  تسا  عاـمجا  دروم  عاـفد  يارب  یماـظن  رازبا 

هیرظن اـت  رازبا (1)  نیرخآ  ناوـنع  هـب  گـنج  زا  هدافتـسا  لـماش  عیـسو  فـیط  رد  یماـظن  فـلتخم  نیرتـکد )  ) ياـه هزوـمآ  روـهظ 
.تسا هدش  هناریگشیپ  گنج  ای  یگدنرادزاب 

رد هک  یلاح  رد  دنناوت  یم  تلود  ود  .دراد  یندشن  ادج  یطابترا  لباقتم  یگتـسباو  ذوفن و  اب  دیوگ  یم  رون  سولک  هکنانچ  تردـق 
تردـق زیمآ  هعزانم  ياه  تیعقوم  رد  یلو  دـنزادرپب  هعزانم  هب  مه  اـب  اـه  هنیمز  رگید  رد  دـننک  یم  يراـکمه  مه  اـب  لـئاسم  یخرب 

لایس هدیدپ ي  (3) و  .تسا » رظن  دروم  راثآ  ندروآ  دوجو  هب  ییاناوت  : » لکنارف فزوج  هتفگ  هب  تردـق  .دنک (2)  یم  ادیپ  تیمها 
، تلود کی  تردق  عضو  رد  یناهگان  تارییغت   » عقاوم یخرب  رد  .دراد  يا  هدرتسگ  فلتخم و  ياه  هنیمز  داعبا و  هک  تسا  ییایوپ  و 

 . (4) .دشاب » تموکح  رییغت  هجیتن  یلک  روط  هب  تسا  نکمم 

نازیم دـشاب  گنج  ریگرد  يروشک  رگا  .تسا (5)  هتـسباو  رگ  هدهاشم  دید  هب  ینیعم  دـح  ات  راوشد و  تردـق  نازیم  يریگ  هزادـنا 
ار  (6) یماـظن » ياـه  هنیزه   » یخرب یگنجریغ  تیعـضو  رد  یلو  دوـش  یم  یباـیزرا  یماـظن  تـالوحت  رییغت و  هیاـپرب ي  نآ  تردـق 
، تروص ره  رد  .دننک (7)  یم  دیکأت  هریغ  یماظن و  تازیهجت  هحلسا ، نازابرس ، رامشرب  یضعب  دنناد و  یم  تردق  نازیم  صخاش و 

هوقلاب يورین  اـه و  ییاـناوت  زا  یـشخب  تروص ، نیا  ریغ  رد  درک  دروآرب  ناوت  یم  لـمع  مادـقا و  رد  اـهنت  یعقاو  روط  هب  ار  تردـق 
 . .تسا (8) مادقا  يارب  نآ  ناوت  ای  تلود 

دحاو ره  یقالخا  یناسنا و  يدام ، عبانم  هعومجم  هوقلاب  تردق  .دنک  یم  میـسقت  لعفلاب  هوقلاب و  شخب  ود  هب  ار  تردـق  رگنیزتنوه 
نامز رد  یجراخ  تسایـس  تیادـه  روظنم  هب  هک  تسا  عباـنم  زا  هتـسد  نآ  لـعفلاب  يورین  يو  رظن  زا  .تسا  ذـغاک  يور  رب  یـسایس 

 . .دوش (9) یم  جیسب  حلص  ای  گنج 
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ص 149. ، 1376 مود ، پاچ  نارهت ، سموق ، رشن  یگرزب ،
،1369 یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  ملاع ، نمحرلادبع  همجرت  ریغتم ، ناهج  رد  للملا  نیب  طباور  لکنارف ، فزوج  . 229 - 3

ص 142.
ص 156. نامه ، . 230 - 4

ص 150. ذخأم 40 ، . 231 - 5
ذخأم 40. . 232 - 6
ذخأم 41. . 233 - 7
ذخأم 41. . 234 - 8
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، يوضر سدـق  ناتـسآ  یگنهرف  تنواعم  یهاگآ ، سابع  رتکد  همجرت  لـلملا ، نیب  طـباور  رب  يدـمآرد  رگنیزتنوه ، كاژ  . 235 - 9
ص 53. نارهت 1368 ،
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.تسا رثؤم  نآ  رد  زین  کیتاملپید  تردق  هکلب  تسین  هتسباو  نآ  یگنج  يورین  هب  اهنت  تلود  کی  ذوفن  نیل  کیو  ناج  هتفگ ي  هب 
.تسین ندرک  دعاقتم  زج  يزیچ  هنایفخم  ای  يدامن  تنوشخ  نودب  یـسایس و  ای  يداصتقا  راشف  تاناکما  نودـب  یـساملپید  یلو   (1)
تسایس ات  دهد  یم  هزاجا  تلود  هب  یماظن  يورین  نتشاد  رایتخا  رد  نیاربانب  .دشاب  هتشادن  یجراخ  دوجو  يا  یساملپید  نینچ  دیاش 

 . .دروآرد (2) ارجا  هب  ار  ذوفن  باعرا و  راشف ، تسایس  سکعرب ، ای  یعقاو  هدنرادزاب 

دیاب تسا  دقتعم  هک  یلاح  نیع  رد  دنک و  یم  هجوت  یـسایس » تردق   » ناونع تحت  یـساملپید  اب  یماظن  تردـق  تبـسن  هب  اتناگروم 
نیب تسایـس  رد  دنک  یم  دـیکأت  مینادـب  ادـج  یکیزیف  تنوشخ  یعقاو  دربراک  يانعم  هب  هیرهق  هوق ي  دربراک  زا  ار  یـسایس  تردـق 

 . .تسا (3) تلم  کی  یسایس  تردق  هدنزاس ي  مهم  لماوع  زا  هوقلاب  ناوت  کی  ای  دیدهت  کی  ناونع  هب  یماظن  ناوت  یللملا 

هکلب گنج  رد  اهنت  هن  تلود  ياقب  یـساسا  طرـش  یماظن  تردق   » تسا دقتعم  نآ  ریثأت  یماظن و  تردـق  هرابرد ي  لکنارف  فزوج 
يرارقرب يارب  ار  مزال  ياه  ییاناوت  دنک و  لابند  ار  يرثؤم  یگدنرادزاب  ياه  تسایـس  دـنک  یم  رداق  ار  نآ  تسا و  حلـص  نامز  رد 

فدـه : » دـسیون یم  يو  .تسا  هدرک  هجوت  عوضوم  نیمه  هب  دوخ  هلاقم  رد  ياـنو  نهویک   (4) .دـشخب » یم  نآ  هب  رثؤم  ياهداحتا 
.تسا مزال  اهنآ  ياقب  نیمضت  يارب  یماظن  يورین  اتیاهن  طیارـش  نیرت  میخو  رد  هدوب و  دوخ  تایح  ظفح  اه ، تلود  هیلک ي  یلـصا 
دقتعم نیلپاک  مایلیو  هک  هنوگ  نامه   (5) .دهد » یم  لیکـشت  ار  یلم  تردق  يروحم  رـصانع  زا  یکی  هراومه  یماظن  يورین  نیاربانب 

رد یللملا ، نیب  ینز  هناچ  دـصاقم  يارب  اه  تموکح  تسد  رد  دوجوم ، راشف  ياه  مرها  یماـمت  گـنج ، اـت  هتفرگ  هرکاذـم  زا  تسا 
 . .تسا (7) هتشاد  یگتسب  اه  تلود  نایم  یگنج (6)  ياه  ییاناوت  یبسن  عیزوت  هب  ییاهن  لیلحت 
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، سموق رشن  ماوق ، یلعلادبع  رتکد  همجرت  قیقحت و  لود ، نیب  طباور  هعلاطم  یگنوگچ  یـساملپید ، ینابم  نیل ، کیو  ناج  . 236 - 1
ص 83. ، 1372 مود ، پاچ 

ص 146 و 147. ذخأم 47 ، . 237 - 2
نیـسح رتکد  همجرت  اهروشک ، لباقتم  یگتـسباو  يایند  رد  یجراخ  يراذگتـسایس  تیهام  تیمـسا ، لـکیام  ربراـب ، زمیج  . 238 - 3

ص 334. ، 1373 سموق ، رشن  هداز ، فیس 
ص 157. ذخأم 41 ، . 239 - 4

ص لوا ، دلج  للملا ، نیب  طباور  رد  ضراعتم  ياه  هیرظن  باتک  هدیچیپ ،» لباقتم  یگتسباو  ییارگ و  عقاو  ، » يانو نهویک  . 240 - 5
.95

یجراـخ و تابـسانم  شرتـسگ  رد  مهم  نیا  تسا و  يداـصتقا  يدـنمناوت  دـنمزاین  یماـظن  ناوـت  بسک  تسا  نشور  هتبلا  . 241 - 6
.تسا نکمم  يداصتقا  بسانم  تیعضو  زا  يرادروخرب 

ذخأم 38. . 242 - 7
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یگدنرادزاب روز -  زا  هدافتسا  هب  دیدهت 

دوخ عفانم  هب  رـضم  تامادـقا  ماجنا  زا  ار  اـهروشک  رگید  دـنهاوخب  هک  دـنروآ  یم  يور  یگدـنرادزاب  لاـمعا  هب  یناـمز  اـه  تلود 
لقث هطقن  عقاو  رد  .تسا (2)  فوطعم  اهروشک  نایم  يراذگریثأت  رد  تادیدهت  شقن  هب  یگدنرادزاب  هیرظن ي  .دیامن (1)  فرصنم 
دوخ هب  روز » زا  هدافتسا  هب  دیدهت   » لکش یهاگ  هک  تسا  یماظن  تردق  ریثأت  شقن و  عقاوم  یـضعب  رد  اهروشک  نایم  تابـسانم  رد 
یم ناشن  گـنج  رارکت  یتسلاـه  هتفگ ي  هب  .دوش  یم  هتـشاذگ  شیاـمن  هب  فیرعت و  یگدـنرادزاب » يژتارتسا   » یهاـگ دریگ و  یم 

هب .دنک (3)  یلمع  ار  یگدنرادزاب  تسا  هتسناوتن  بلغا  رترب  یماظن  ياه  ییاناوت  نتـشاد  یتح  روز و  زا  هدافتـسا  هب  دیدهت  هک  دهد 
هب دنناوت  یم  یلم  ناربهر  هک  تسا  یلیاسو  زا  یکی  هکلب  تسین  اه  تیعـضو  همه  يارب  یبسانم  تسایـس  یگدـنرادزاب  لیلد ، نیمه 
اب بلغا  یگدـنرادزاب  لاـمعا  دوش  یم  هتفگ  .دـنراذگب (4)  ریثأت  اه  تلم  رگید  رب  دـننک و  هلباقم  یللملا  نیب  طیحم  اـب  نآ  کـمک 
زا زیهرپ  ای  نیعم  هیور ي  ذاختا  هب  اهروشک  ندرک  راداو  يانعم  هب  هک  روز  لامعا  اب  هسیاقم  رد  نیا  دوجو  اب  تسا  هجاوم  یتالکشم 

رواب اـه  تلود  تسا  ناـسآ  گـنج  رد  يزوریپ  یتقو  اروا ، نو  نفتـسا  هتـشون ي  هب  .دـشاب (5)  یم  رت  ناـسآ  تسا  یی  هیور  نـینچ 
 . .دنرادن (6) قفاوت  شزاس و  هب  ینادنچ 

دناوت یم  یـسک  هچ  تسناد  دـیاب  تسا  دـقتعم  نورآ  نومیر  .تسا  يرگید  رب  یکی  ذوـفن  يراذـگریثأت و  موـهفم  هب  یگدـنرادزاب 
هب تقد ، اب  هراومه  دـیاب  ار  یگدـنرادزاب  نورآ  رظن  زا  .دراد  زاب  يرازبا  هچ  اب  یطیارـش و  هچ  تحت  يراک ، هچ  زا  ار  يرگید  سک 

یمادـقا .دـشابن  هدـنرادزاب  يرگید  يارب  تسا  نکمم  دراد  یم  زاب  ار  تلود  کی  هچنآ  اریز  درک ؛ یبایزرا  ینیع  يدروم و  تروص 
 . .دوش (7) رجنم  تسکش  هب  رگید  طیارش  رد  دیاش  تسا  قفوم  یگنهرف  ییایفارغج -  هزوح ي  کی  رد  هک 

هک يوحن  هب  تسا  نآ  زا  وا  ریوصت  هب  نداد  لکـش  اـی  تیعقوم  زا  ب »  » تشادرب رب  ذوـفن  يارب  یـششوک  يژتارتـسا و  یگدـنرادزاب 
روشک یکیزیف  تیلباق  نیاربانب  .دراد (8)  زاب  تسا ، هدوب  نآ  ماجنا  ددصرد  الامتحا  هک  یمادقا  زا  ار  «ب »

100 ص :

ص 13. ، 1379 هاپس ، گنج  یلاع  هرود  یفاک ، دیعس  همجرت  یگدنرادزاب ، ياه  ترورض  ماه ، نراگ  دیوید  . 243 - 1
ص 39. نامه ، . 244 - 2

روما ترازو  تاراشتنا  يرس ، مراط  دوعسم  یمیقتسم و  مارهب  همجرت  للملا ، نیب  تسایس  لیلحت  ینابم  یتسلاه ، .یج  .یک  . 245 - 3
ص 483 و 484. ، 1380 موس ، پاچ  هجراخ ،

ص 525. نامه ، . 246 - 4
ص 13. ذخأم 54 ، . 247 - 5
ص 65. ذخأم 14 ، . 248 - 6

، رون نازاس  هشیدنا  تاعلاطم  هسـسؤم  تاراشتنا  وتان ، هاگدید  زا  ناریا  اکیرما و  تدم  زارد  تموصخ  نییبت  تدروج ، زلین  . 249 - 7
ص 37. ناتسمز 1381 ، نارهت ،

تاعلاطم رتفد  ییارخفریم ، دنمشوه  همجرت  یگدنرادزاب ، هلاقم  اه ، یـشم  طخ  تایرظن و  رـصاعم ، يژتارتسا  زمایلیو ، لیف  . 250 - 8
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 . .دراد (1) تیمها  ییاناوت  نیا  زا  یلامتحا  بیقر  ياهروشک  یبایزرا  تشادرب و  هکلب  تسین  مهم  هدنرادزاب 

هک تسناد  تسایـس  نیا  رثؤـم  لاـمعا  يارب  يزیمآرهق  تنوـشخ  ینیب  شیپ  دـیاب  ار  یگدـنرادزاب  گیتلـش  ساـموت  هیرظن  ساـسارب 
دناوـت یم  یتـکرح  هچ  هک  دوـش  میهفت  نمـشد  هب  دـیاب  نینچمه  .دراد  همهاو  هچ  زا  درامـش و  یم  دنمـشزرا  ار  يزیچ  هـچ  نمـشد 

يژتارتـسا يارب  هفلؤـم  ود  یخرب  .دـنک (2)  متخ  ار  هلئاـق  دـناوت  یم  یتـکرح  هچ  دـناشکب و  هعجاـف  تنوـشخ و  هـب  ار  يو  دـیدهت 
دقتعم گیتلـش  لوا  هویـش ي  رد  .تسا  نمـشد  يزوریپ  زا  تعنامم  يرگید  یهیبنت و  تامادقا  زا  یکی  دنا  هدـش  لئاق  یگدـنرادزاب 

زا رت  نیگنـس  ار  یلامتحا  تافلت  ناوات و  نمـشد  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  تنوشخ  لاـمعا  زا  هدـنرادزاب  ياـهورین  دـیدهت  دـیاب  تسا 
یماظن ناوت  لیلحت  هدـهاشم و  اب  نمـشد  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  يزوریپ ، زا  تعناـمم  مود ، هویـش ي  .دـنیبب  هدـمآ  تسد  هب  فادـها 
عوضوم نیمه  رمیش  ناج  .تسا (3)  لمتحمریغ  الماک  رظن  دروم  فادها  هب  یبایتسد  هک  دسرب  هجیتن  نیا  هب  دوخ  هدـنرادزاب  يورین 

نیگنس رایسب  ار  لباقتم  تامادقا  ناوات  تاراسخ و  دیاب  نمشد  رثؤم ، هدنرادزاب ي  يژتارتسا  کی  رد  هک  دنک  یم  نایب  هنوگ  نیا  ار 
 . .دنک (4) یم  بیغرت  ضراعت  مجاهت و  هب  ار  يو  هک  دنیبب  ییاه  كرحم  اهراشف و  زا  رت 

ون نیرت  لوادـتم  هک  تازاـجم » لاـمعا   » قیرط زا  یگدـنرادزاب  دـنک : یم  رکذ  یگدـنرادزاب  يارب  شور  راـهچ  ماـه  نراـگ  دـیوید 
شور .دنتـسه  يو  مادـقا  فلاخم  هک  تسا  یـسک  لمع  زا  تعنامم  يارب  تاـمطل  ندرک  دراو  هب  دـیدهت  ياـنعم  هب  یگدـنرادزاب و 

یب نآ  هب  زواجت  هک  دیراد  يا  یعافد  تردق  نانچ  هک  نمشد  هب  روصت  نیا  ياقلا  ینعی  تسا ؛ ریدخت »  » قیرط زا  یگدنرادزاب  مود ،
رظن دروم  دـصاقم  هک  دـندرگ  دـعاقتم  اهروشک  ریاس  ات  دوش  یم  شالت  هک  تسا  ناـنیمطا » دـیدجت  ، » موس شور  .دوب  دـهاوخ  رمث 

زا يراددوخ  يازا  رد  نمـشد  هب  شاداپ  ياطعا  لماش  هک  تسا  يژتارتسا  نیمراهچ  شزاس »  » درادـن رب  رد  يرطخ  اـهنآ  يارب  اـمش ،
مود عون  ماه  نراگ  رظن  زا  .تسا (5)  بولطمان  تامادقا  ذاختا 

101 ص :

ص 98. نامه ، . 251 - 1
هرود ، 1378 نارهت ، مجن ، يدـمحم  نیـسح  دیـس  همجرت  یناهج ، نیون  مظن  هیاپرب  اکیرما ، یماـظن  يراـمعم  زرتیپ ، ناـج  . 252 - 2

ص 9 و 10. هاپس ، گنج  یلاع 
.نامه . 253 - 3
.نامه . 254 - 4

ات 16. ص 14  ذخأم 54 ، . 255 - 5
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زا سپ  یگدنرادزاب  عون  نیا  .تسا  یگدنرادزاب  عون  نیرترثؤم  گنج  رد  مزر  تیلباق  هک  تسا  راوتـسا  ضرف  نیا  رب  یگدـنرادزاب 
 . .داد (1) لیکشت  ار  ناگیر  ( SDI  ) کیژتارتسا عافد  تینهذ  هدولاش ي  لاس 1983 

نیمأت هلیـسو  رازبا و  روز  رگید ، ترابع  هب  .تسا  یکتم  عفانم  فادـها و  نیمأت  رد  روز  دربراک  رب  شور  رد  یگدـنرادزاب  يژتارتسا 
: دـیوگ یم  یتسلاـه  هکناـنچ  .تـسا  يریگ  میمـصت  رد  تینـالقع (2)  هلیـسو ، فدـه و  ناـیم  بساـنت  داـجیا  قطنم  .تسا  فادـها 

 . (3) .تسا » ینتبم  يریگ  میمصت  ياهدنیارف  يریذپ  ینیب  شیپ  تینالقع و  ضرف  شیپ  رب  یگدنرادزاب  »

: دـننک یم  دـیکأت  دـناد و  یم  یگدـنرادزاب  رد  يدـیلک  تاکن  زا  ار  عوضوم  نیا  دوخ  هلاقم ي  رد  نوتلاو  لـید  یـس  نیاـپ و  تیک 
فادها نآ  ندرک  ققحم  یگنوگچ  رظن و  دروم  فادـها  نایم  طابترا  داجیا  دـنمزاین  يریگ  میمـصت  يراذگتـسایس و  رد  تینالقع  »

 . .تسا (4)

رب دنراد  ریثأت  شقن و  یگدنرادزاب  رما  رد  عماوج  گنهرف  یـسایس و  ياهراتخاس  اه و  ناسنا  هک  ضرف  نیا  هیاپرب ي  لاح ، نیع  رد 
رد ماه  نراگ  دیوید   (6) .تسا » یناور (5)  يا  هسورپ  یگدنرادزاب   » هک دوش  یم  دیکأت  عوضوم  نیا 

102 ص :

ات 16. ص 14  ذخأم 54 ، . 256 - 1
، تاحیلـست لرتـنک  يا و  هتـسه  یگدـنرادزاب  هراـبرد ي  ( 1990  ) دوــخ هلاــقم  رد  فارگزتلاــف ، تربار  یترئود و  زمیج  . 257 - 2

یگژیو کی  ار  تینالقع  ناگدنسیون  .درک  فیرعت  ار  نآ  ناوت  یمن  اقیقد  هک  تسا  يا  هدیچیپ  ضماغ و  موهفم  تینالقع  دندقتعم 
دـیاوع و هک  تسا  یلیلحت  هویـش  کی  تینالقع  .دـنک  رارقرب  یبسانتم  هطبار  لیاسو  فادـها و  نیب  دـشوک  یم  هک  دـنناد  یم  ناسنا 

(. ص 247 مود ، دلج  للملا ، نیب  طباور  ياه  هیرظن  کن :  ) .دنک یم  هسیاقم  رگیدکی  اب  ار  اه  هنیزه 
نیب طباور  ياه  هیرظن  باـتک  ، 1990 تاحیلـست »، لرتنک  يا و  هتـسه  یگدـنرادزاب  ، » فارگزتلاف تربار  یترئود و  زمیج  . 258 - 3

ص 637. ، 1375 نارهت ، مود ، دلج  للملا ،
نهوک و تویلا  رتریو ، زمیج  سیلیب ، ناج  درـس ،» گنج  زا  سپ  نارود  رد  یگدـنرادزاب  ، » نوتلاو لید  یـس  نیاپ و  تیک  . 259 - 4

ص 231. راهب 1382 ، رصاعم ، راربا  تاراشتنا  يریبخ ، کباک  همجرت  رصاعم ، ناهج  رد  يژتارتسا  باتک  يرگ ، سا  نیلاک 
بتکم یـسایق و  یعازتنا -  بتکم  .دراد  دوجو  بیقر  هدمع و  بتکم  ود  یگدنرادزاب  هرابرد ي  تسا  دقتعم  تدوج  زلین  . 260 - 5

نیا يوس  کـی  رد  .دراد  رارق  يریگ  میمـصت  رد  تینـالقع  ندرک  دراو  هوحن ي  عوـضوم  ثحب  نیا  زکرم  رد  .یقیبـطت  یخیراـت - 
شرگن فیط ، رگید  فرط  رد  .دوش  یم  لامعا  هلیسو  فده -  شور  هنادرسنوخ و  هبساحم  کی  لکش  هب  دنمشوه  تینالقع  فیط 

درس گنج  هرود ي  رد  یگدنرادزاب  تایبدا  .دنک  یم  دیکأت  يریگ  میمـصت  دنور  رد  تاکاردا  فطاوع و  رب  هک  میراد  ار  یخیرات 
نییعت کن :  ) .دراذـگ یمن  یقاـب  لـباقتم  تاحیـضوت  لـقن  يارب  يداـیز  ياـج  هک  دراد  یقطنم  راـتفر  تاراـظتنا  رب  يداـیز  هیکت ي 

ناراذگتسایس یگدنرادزاب  کیـسالک  هیرظن ي  رد  عقاو ، رد  ص 37 و 38 .) وتان ، هاگدید  زا  ناریا  اکیرما و  تدـم  زارد  تموصخ 
ناوت یم  ار  یلم  تلود  کی  هک  تسا  ضرف  نیا  رب  ینبم  اه  هیرظن  رثکا  و  ص 21 ) ماه ، نراگ  دیوید   ) دنوش یم  یقلت  یقطنم  دارفا 

یناـسنا و عوضوم  هک  یتروص  رد  ص 483 ) للملا ، نیب  تسایـس  لیلحت  ینابم  یتسلاه ،  ) درک روصت  يا  هچراـپکی  یقطنم  رگیزاـب 

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 1087 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_102_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_102_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_102_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_102_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_102_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_102_6
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا یگدنرادزاب  رما  رد  یناور  هسورپ  تیمها  هدننک  نایب  یعامتجا  یگنهرف -  طیارش  توافت 
ص 228. نامه ، . 261 - 6
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مصاختم شرگن  یگنوگچ  روظنم ، .تسا » تادهاشم  رب  ینتبم  یگدنرادزاب   » هک دنک  یم  هراشا  عوضوم  نیا  هب  موهفم  نیا  حیـضوت 
 . .تسایند (1) هب  تبسن 

.تسین صاخ  کیژتارتسا  هنزاوم ي  کی  هجیتن ي  یگدـنرادزاب  دـننک  یم  دـیکأت  دوخ  حیـضوت  رد  نوتلاو  لید  یـسو  نیاـپ  تیک 
دوش و عنام  یماظن  مادـقا  زا  صاخ  طیارـش  رد  دـناوت  یمن  مه  تابث (2)  اب  یماظن  هنزاوم ي  داـجیا  يارب  ناوارف  ياـه  شـالت  یتح 

یگدنرادزاب دریذپب ، ار  یگدنرادزاب  دـیاب  ربهر  کی  میراد ، راک  رـس و  ناسنا  اب  ام  یگدـنرادزاب  ثحب  رد  : » دوش یم  دـیکأت  سپس 
هب تادـیدهت  نـیرت  یعطق  نـیرت و  ناـیع  یتـح  دراد ، يزاـس  میمـصت  یـسایس و  تساوـخ  زا  ینـالقعریغ  يرـصانع  دوـخ  نـطب  رد 

یتادیدهت هب  الومعم  یـضاران  ای  اورپ  یب  روسج و  ناربهر  .دوشن  كرد  یتسرد  هب  ای  دوش  هتفرگ  هدیدان  تسا  نکمم  یگدـنرادزاب 
ینارحب طیارش  هب  تبسن  نانآ  زا  یخرب  .دنتسه  هجوت  یب  دشاب ، دیدش  مه  ردقچ  ره  دریگ ، یم  تروص  نانآ  نانمـشد  يوس  زا  هک 

 . .دنشاب (3) یم  هجوت  یب 

سپـس تسا و  رگیدـکی  زا  اهروشک  زیامت  بجوم  یگنهرف  توافت  هکنیا  رب  دـیکأت  اب  دـنک  یم  هجوت  عوضوم  نیمه  هب  ماـه  نراـگ 
يو .تسا  دوهشم  اهنآ  رد  ییارگ  موق  انثتسا  نودب  هک  هتـشاد  یگنج  ياه  هفـسلف  رد  هشیر  کیژتارتسا  ياه  هیرظن  دنک : یم  دیکأت 
یم ردابتم  نهذ  رد  هسوسو  نیا  هراومه  درادن و  دوجو  مصاختم  دوخ و  ياه  هزیگنا  كرد  ناکما  هاگ  چـیه  دـنک  یم  هفاضا  سپس 

 . .تسا (4) يدوخ  شرگن  دننامه  ایند  هب  مصاختم  شرگن  هک  دوش 

هدارا و هکنیا  رب  ینبم  مصاختم  نتخاـس  دـعاقتم  ياـنعم  هب  یگدـنرادزاب  راـبتعا »  » عوضوم هب  هک  تسا  هدـش  ببـس  تاـظحالم  نیا 
كرد تین  ای  ییاناوت  رگا  تسا : دـقتعم  یتسلاه  .دوش  هجوت   (5) دراد ، دوجو  نامیپ  دهع و  تادـیدهت و  يارجا  يارب  مزال  لیاسو 

زا یلاخ  خیرات  .دراد  یگتسب  رگ  شلاچ  تاروصت  اهرواب و  هب  رابتعا ، هکنآ  تلع  هب  تسا ، رفـص  یگدنرادزاب  رثا  دشاب  رفـص  هدش 
ییاه هنومن 

103 ص :

ص 61. ذخأم 54 ، . 262 - 1
، للملا نیب  تسایـس  لیلحت  ینابم   ) .دـشاب هتـشاد  زین  تابث  رابتعا ، رب  هوالع  دـیاب  رثؤم  یگدـنرادزاب  تسا  دـقتعم  یتسلاه  . 263 - 2

(. ص 488 ، 1380 هجراخ ، ترازو  تاراشتنا  يرس ، مراط  دوعسم  یمیقتسم و  مارهب  همجرت ي 
ص 228 و 229. ذخأم 69 ، . 264 - 3

ص 61 و 62. ذخأم 54 ، . 265 - 4

ص 59 و 60. ذخأم 54 ، . 266 - 5
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هلاقم ي رد  فارگزتلاف  یترئود و  .تسا (1)  هدروآ  راب  هب  تبیـصم  نارگید  ياه  ییاناوت  زا  طلغ  ياه  یبایزرا  اـهنآ  رد  هک  تسین 
ياه هتفگ  هب  دانتسا  اب  یماظن ، یموهفم  هک  هدش  هتخانـش  یـسایس  یناور -  یموهفم  ردق  نامه  یگدنرادزاب  هکنیا  رب  دیکأت  اب  دوخ 

.یعقاو فعـض  کی  هک  تشاد  دـهاوخ  رب  رد  ار  یبقاوع  ناـمه  يرهاـظ  فعـض  کـی  یگدـنرادزاب  رظن  زا  دـنیوگ : یم  رجنیـسیک 
تسا یعقاو  دیدهت  نآ  زا  رترثؤم  رایسب  یلو  هدنرادزاب  یلماع  دوش  یم  یقلت  يدج  یلو  دریگ  یم  ماجنا  فولب  دصق  هب  هک  یتکرح 
هوقلاب مجاهم  هلیـسو  هب  لماوع  نیا  یبایزرا  نآ و  دربراک  دصق  تردـق ، زا  یبیکرت  مزلتـسم  یگدـنرادزاب  .دوش  یم  یقلت  فولب  هک 

ینعی  ) لماوع نیا  زا  کی  ره  نادـقف  تروص  رد  .تساهنآ  عمج  لـصاح  هن  لـماوع و  نیا  برـض  لـصاح  یگدـنرادزاب  .تسا (2) 
 . .دوش (3) یم  هجاوم  تسکش  اب  یگدنرادزاب  رفص ) تلاح 

ناریا یمالسا  يروهمج  هک  درک  هجوت  شـسرپ  نیا  هب  دیاب  اددجم  یگدنرادزاب ، يرظن  بوچراچ  ینابم و  موهفم ، یـسررب  زا  سپ 
هب دـنک ؟ دـعاقتم  ناریا  هب  زواجت  زا  بانتجا  يارب  ار  قارع  ات  دوب  رداق  اـیآ  یعاـمتجا  یماـظن و  یـسایس -  صاـخ  تیعـضو  نآ  رد 
هب خساپ  رد  تسا ؟ نآ  دوس  عفانم و  زا  شیب  ناریا  هب  هلمح  تارطاخم  اه و  هنیزه  هک  درک  میهفت  قارع  هب  دش  یم  ایآ  رگید  ترابع 

: درک هجوت  نآ  هناگ  هس  ياه  هفلؤم  فیرعت  اب  یگدنرادزاب ، هب  یبایتسد  ناکما  هب  دیاب  شسرپ  نیا 

راذگ و طیارش  رد  روشک  کی  تسا (4) و  یلم  هدارا ي  مزع و  دنمزاین  یلم و  يرما  یگدنرادزاب  یعامتجا : یسایس -  ماجـسنا   - 1
تردق طرش  شیپ  هک  یسایس  تیعورشم  یتیعضو  نینچ  رد  اریز  تسین ؛ رداق  یگدنرادزاب  يژتارتسا  يارجا  هب  یتابث  یب  تلاح  رد 

.دراد رارق  هعزانم  شلاچ و  ضرعم  رد  تسا (5)  یگدنرادزاب  ناوت  و 

104 ص :

ص 485 و 486. ذخأم 56 ، . 267 - 1
هکلب تسین ، حالس  تاذ  رد  رابتعا  دنک : یم  دیکأت  ص 484 و 485 )  ) للملا نیب  تسایـس  لیلحت  ینابم  باتک  رد  یتسلاه  . 268 - 2

دروآرب يواسم  یگدنرادزاب  رثا  ینعی : نآ  هدنراد  ياه  هزیگنا  تاین و  حالـس و  نآ  زا  عفادـم  صخـشم  روصت  زا  تسا  یعبات  رتشیب 
.تین دروآرب  ردبرض  ییاناوت 

ص 634 و 635. ذخأم 68 ، . 269 - 3
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حوطـس و رد  یـسایس  تاشقانم  .دوب  ماظن  رارقتـسا  يارب  راذگ  هلحرم  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  یعامتجا  یـسایس -  عاضوا 
اب يریگ  میمـصت  يارب  ار  دیدج  ياهراتخاس  داهن و  رارقتـسا  يزاسداهن و  ناکما  رما  نیا  .تشاد  همادا  تدـش  هب  فلتخم  ياه  هیال 
هک بالقنا  ياروش  لاس 1358  نمهب  رد  يروهمج  تسایر  تاباختنا  يرازگرب  اب  نیا ، رب  هوـالع  .دوب  هدرک  هارمه  شلاـچ  عناوم و 

سپس هتساک و  نآ  تردق  زا  تفرگ و  رارق  یسایس  راتخاس  يریگ  لکش  ریثأت  تحت  دوب  روشک  رد  يریگ  میمصت  عجرم  نیرت  یلاع 
تادـیدهت ربارب  رد  يریگ  میمـصت  يارب  کیژتارتسا  حطـس  روشک  رد  گنج ، زاغآ  زا  لبق  هام  تشه  تدـم  هب  المع  دـش و  لـحنم 

هب یعافد  روما  يارب  يریگ  میمـصت  راتخاس  دـش و  لیکـشت  عافد  یلاع  ياروش  هک  دوب  گـنج  زاـغآ  زا  سپ  اـهنت  تشادـن و  دوجو 
.دمآ دوجو 

تیقفوـم .دوـش  هدـنایامن  یهدـنامزاس و  بساـنم  ياـه  بلاـق  فرظ و  رد  دـیاب  تردـق  یتـینما : یعاـفد -  تردـق  یهدــناماس   - 2
هچرگ بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  .تسا (1)  راوتسا  یلخاد  تسایـس  کیتاملپید و  یماظن ، یتاعالطا ، ياه  تیلباق  هیاپرب  یگدنرادزاب 
هکنیا نمـض  دوب ؛ یگدنرادزاب  هب  یبایتسد  هلباقم و  يارب  یعافد  يژتارتسا  مزال و  یگدامآ  دقاف  یلو  تفای  تاجن  لالحنا  زا  شترا 

.داد یمن  ار  یماظن  دحاو  يژتارتسا  ذاختا  هزاجا  روشک  رد  یسایس  ياه  يریگرد  دوب و  روشک  یلخاد  لئاسم  ریگرد  زین  هاپس 

زا یـشخب  دراد و  تبـسن  تردـق  عیزوت  اب  یعون  هب  یگدـنرادزاب  يداصتقا : یـسایس و  ياه  هزوح  رد  یجراخ  تابـسانم  میظنت   - 3
.دوش یم  یگدنرادزاب  ققحت  زا  عنام  هدرتسگ  ياه  شنت  ای  یسایس  ياوزنا  نیاربانب  .تسا  هتفهن  یجراخ  تابسانم  نورد  رد  تردق 

هک تسا  انعم  نیا  هب  تشاد  دوجو  گنج  عوقو  ات  بـالقنا  يزوریپ  لـصاف  دـح  رد  هک  یلماوع  عاـضوا و  هعومجم  ددـجم  ینیبزاـب 
نآ زا  قارع  هک  یکرد  ناریا و  تیعـضو  اریز  تسا ؛ هدوبن  نکمم  گنج ، عوقو  زا  يریگولج  يارب  یگدـنرادزاب  هب  ناریا  یباـیتسد 

ظفح تسا و  نآ  دوس  زا  شیب  ناریا  هب  هلمح  هنیزه ي  هک  دوش  داجیا  روصت  نیا  قارع  رد  ات  درک  یمن  مهارف  ار  ناـکما  نیا  تشاد 
هب رضاح  عاضوا 

105 ص :

ص 65 و 66. ذخأم 54 ، . 272 - 1
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 . .تسا (1) رتهب  لباقتم ، تالمح  زا  لصاح  یلامتحا  تافلت  تاراسخ و  لمحت  زا  بتارم 

.دش یمن  هتخانش  تیمسر  هب  هجیتن  رد  هدهاشم و  ینـشور  هب  یلیالد  هب  یلو  تشاد  دوجو  تردق  زا  یحطـس  قارع  ناریا و  رد  هتبلا 
تردق زا  یلاخ  هجیتن  رد  تیعورشم و  دقاف  دوخ  یبالقنا  ینید -  رکفت  ساسارب  ار  مادص  اه و  یثعب  رالوکس و  ماظن  یبالقنا ، ناریا 

عطق یهاشنهاش و  ماظن  یـشاپورف  تشاد ، اکیرما  اب  کیژتارتسا  نامیپ  رد  هاـش  میژر  تردـق  زا  هک  یکرد  اـب  زین  قارع  .تسناد  یم 
كرد و يارب  روشک  ود  نایم  نیاربانب  درک ؛ یم  یبایزرا  تردـق  ياه  هفلؤم  نداد  تسد  زا  ناریا و  فعـض و  ار  اـکیرما  اـب  طاـبترا 

.دش یمن  داجیا  يراذگریثأت  و  رابتعا »  » اذل تشادن و  دوجو  یطابترا  مایپ  لاقتنا 

قارع رد  دوجوم  تینالقع  اـب  ناـیز ، دوس و  هنزاوم ي  نییعت  رد  اـه  شزرا  یـشزرا و  ماـظن  هب  هجوت  ناریا و  رد  یبـالقنا  تینـالقع 
، سراف جـیلخ  هقطنم ي  تیمها  يوروش و  اکیرما و  تردـق  ود  تباقر  کیتیلپوئژ و  تاظحالم  درک  یم  روصت  ناریا  .دوب  تواـفتم 

یعامتجا یسایس -  هاگیاپ  ناریا و  یسایس  ماظن  تیعورـشم  قارع و  رد  ناریا  ذوفن  الباقتم  قارع و  یـسایس  ماظن  تیعورـشم  فعض 
.تسا ناریا  هب  قارع  هلمح  زا  عنام  نآ 

ناریا درک  یم  روصت  تشاد  قارع  رد  یثعب  ماظن  هرود  رد  املع  نایعیـش و  یهدـنامزاس  تردـق  زا  هک  یکرد  لیلد  هب  ـالباقتم  قارع 
اب هارمه  نارحب  یتابث و  یب  یـسایس و  تاعزانم  دیدشت  .درادن  ار  روشک  هرادا ي  یهدنامزاس و  تردق  تیناحور  يربهر  اب  یبالقنا 

.تسناد یم  تصرف  قارع  ار  تیعضو  نیمه  هک  دوب  هدرک  هدننکش  ریذپ و  بیسآ  ار  ناریا  يا  هنوگ  هب  یللملا  نیب  ياوزنا 

راتفر الباقتم  زین  ناریا  دوب و  ناریا  رب  دوخ  ياه  هتساوخ  هدارا و  لیمحت  لابند  هب  روز  زا  هدافتسا  هب  دیدهت  یماظن و  شیارآ  اب  قارع 
اکیرما تادیدهت  ربارب  رد  اکیرما  ترافس  فرصت  زا  سپ  درک و  یم  یبایزرا  اکیرما  ياه  تسایس  بوچراچ  رد  ار  قارع  عضاوم  و 

.درک یم  يریگیپ  یگدنرادزاب  فده  اب  ینویلیم  تسیب  شترا  یهدنامزاس  يارب  ار  یعامتجا  جیسب  قارع ، دیدهت  شیازفا  اهدعب  و 

106 ص :

ص 10. ذخأم 63 ، . 273 - 1
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، ناریا رد  بالقنا  زا  لصاح  یعامتجا  یـسایس -  تردق  هن  اکیرما و  تادیدهت  هن  قارع و  تردق  هن  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نیاربانب 
ناریا لخاد  هک  یعبانم  اب  قارع  اریز  تشادن ؛ یگدنرادزاب  ای  ذوفن  يراذگریثأت و  يارب  ار  مزال  رابتعا  رگید  فرط  يارب  مادک  چـیه 

رب لاد  یمئالع  هنوگ  چـیه  تفرگ  یم  روشک  یماظن  متـسیس  زا  اه  ییاـکیرما  زا  هقطنم و  ياـهروشک  زا  هک  یتاـعالطا  اـب  تشاد و 
هیلع بالقنا  یعاـمتجا  تردـق  زا  هک  یکرد  ساـسارب  زین  ناریا  .درک  یمن  هدـهاشم  ناریا  رد  یتاـعالطا  یتینما و  یماـظن -  تردـق 

.دید یمن  اه  تردق  ریاس  قارع و  رد  ناریا  هب  هلمح  يارب  ار  مزال  تردق  هدارا و  تشاد ، ناریا  زا  اکیرما  ندرک  نوریب  هاش و  میژر 

هیلع دـیدهت  بوچراچ  رد  رتشیب  قارع  تادـیدهت  .تشادـن (1) و  دوجو  گـنج  موـهفم  زا  ینـشور  كرد  ناریا  رد  نآ ، زا  رت  مهم 
.دش یم  یبایزرا  لخاد  رد  یبالقنادض  تانایرج  اه و  هورگ  اکیرما و  تادیدهت  اب  طبترم  و  بالقنا ،

يارب ینیع  ياـه  هفلؤـم  دـقاف  یلو  تشاد  دوـجو  ناریا  هعماـج ي  رد  بـالقنا  زا  لـصاح  تردـق  هـک  یلاـح  رد  رگید ، تراـبع  هـب 
حالطصا رد  هکنیا  لیلد  هب  زین  جیسب  لیکـشت  .تشادن  قارع  ربارب  رد  ار  یگدنرادزاب  داجیا  تیلباق  اذل  دوب و  طیحم  رب  يراذگریثأت 
راذگریثأت ییاهنت  هب  قارع  تادـیدهت  ربارب  رد  هژیو  هب  طیارـش ، هنوگ  نیا  رد  تسا  یماظن  هبـش  ياهورین  یهدـنامزاس  یعون  یماظن 

تسایس نییبت  لوغشم  هک  یناسک  رایتخا  رد  يدنمناوت  یماظن  مرها  ییاهنت  هب  یماظن  ياهورین  هباشم ، ياه  تیعضو  رد  الوصا  .دوبن 
بوچراچ و رد  دیاب  هکلب  درادن (2)  ینادنچ  ییآراک  یماظن  لوصا  رظن  زا  یماظن  عافد  عقاو ، رد  .دـنهد  یمن  رارق  دنتـسه  یجراخ 
فادها و فیرعت  هیاپرب  یگدنرادزاب  يژتارتسا  هب  یبایتسد  ترورض  حیضوت ، نیا  اب  .دوش  هتفرگ  راک  هب  فیرعت و  يرت  عیسو  هریاد 

ینشور هب  صاخ  طیارـش  نآ  رد  گنج  نارحب و  هب  اهنآ  لیدبت  تادیدهت و  هعـسوت  زا  يریگولج  فده  اب  تادیدهت  ربارب  رد  عفانم 
تیهام تخانـش  مدـع  لیلد  هب  زین  قارع  .دـش  لیمحت  روشک  هب  گـنج  کـی  هنیزه ي  هجیتن  رد  دوبن ، ارجا  لـباق  دـش و  یمن  كرد 

نیع رد  .تفریذپ  ار  تسکش  زواجت و  هنیزه  ناریا ، رد  دیدج  تردق 

107 ص :

ذخأم 77. . 274 - 1
ص 51 و 52. ، 1378 هاپس ، گنج  یلاع  هرود  یناخیلع ، دمحا  همجرت  تسین ، زورفا  گنج  حالس  يرگ ، نیلاک  . 275 - 2
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زورما لثم  ار  یگدامآ  نیا  دوش  زاغآ  نمـشد  مجاهت  هکنیا  زا  لبق  گنج و  لوا  ياهزور  رد  رگا  تسا  دـقتعم  یمـشاه  ياقآ  لاـح 
 . .داد (1) یمن  دوخ  هب  ار  اهزرم  زا  روبع  هزاجا  یگرزب  روشک  چیه  هکلب  قارع ، اهنت  هن  میتشاد ، دصردص 

زایتما هرکاذم - 

لح هرکاذم و  لصاح  الامتحا  لوا  تیعضو  .دنراد  رارق  گنج » نارحب و   » ای تابث » حلـص و   » تیعـضو ود  رد  یلک  روط  هب  اهروشک 
يانعم هب  گنج  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـشاب  دـناوت  یم  یلم  ناوت  تردـق و  هیاپ ي  رب  زیمآ و  تملاسم  شور  هب  تاـفالتخا  لـصف  و 

دوخ ياه  هتـساوخ  هب  دناوتن  زیمآ  تملاسم  قیرط  زا  یـساملپید  یتقو  .تسا  یماظن  تردق  فعـض  هرکاذم و  یـساملپید و  تسکش 
هک تساـج  نیمه  زا  .دوش (2)  یم  يرورـض  اه  هتـساوخ  نآ  لیـصحت  يارب  یماـظن  هبرح ي  روز و  هب  ندـش  لـسوتم  دـبای ، تسد 
یم هتفرگ  راک  هب  عفانم  فادها و  نیمأت  يارب  هک  تسا  تسایـس  رازبا  گنج  اریز  دوش ؛ یم  زاغآ  تسایـس  گنج و  نایم  یگتـسویپ 

.دریگ یم  رارق  يدیدج  تابسانم  تالماعت و  لقث  هطقن  دوش و 

قح فرط  ره  نآ  یط  هک  دنراد  رارق  نمـشد  اب  رمتـسم » تباقر   » تیعـضو رد  اهروشک  للملا ، نیب  طباور  رد  هک  تسا  نیا  رب  ضرف 
دـنرادنپ (4) و یم  یـساسا  ار  دوخ  عضاوم  اه و  شزرا  نیفرط ، اریز   (3) دـناد ؛ یم  ظوفحم  دوخ  يارب  ار  تنوشخ  هبرح  هب  لـسوت 

نارحب هب  هشقانم  فالتخا و  لیدبت  زا  يریگولج  يارب  یتیعضو  نینچ  رد  .دننیزگرب  ار  تنوشخ  یـصاخ  طیارـش  تحت  دراد  لامتحا 
؟ دراد دوجو  ییاه  لح  هار  هچ  يریگرد  هعزانم و  و 

شور هار و  اساسا  یـساملپید  .دوش  یم  هدرب  راـک  هب  یجراـخ  تسایـس  رازبا  یجراـخ و  تسایـس  زا  معا  اـنعم ، کـی  هب  یـساملپید 
هک دـنهد  یم  ماـجنا  صوصخم  ینارازگراـک  ار  دـنور  نیا  .تسا   (5) یمـسر » ناگدـنیامن  قیرط  زا  اهروشک  نایم  طباور  تیـشمت 

 . .دنا (6) هتفرگ  مان  تاملپید » »

هک تسا  یللملا  نیب  طیارـش  ياه  یگژیو  زا  هورگ  نآ  اب  لکـش ، نیرترثؤم  هب  یلم  تردـق  رـصانع  نتخاس  طـبترم  رنه  یـساملپید ،
طوبرم یلم  عفانم  هب  امیقتسم 

108 ص :

ص 1. ، 1377  / 9  / 5 ایرآ ، همانزور  یجیسب ، ياهورین  عمج  رد  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  ینارنخس  . 276 - 1
یسایس و تاعلاطم  رتفد  زا  یقیقحت  للملا ، نیب  طباور  رد  ینوگرگد  رصع  رد  نیون  یساملپید  یمظاک ، رغـصا  یلع  دیـس  . 277 - 2

ص 69 و 70. ، 1370 موس ، پاچ  یمالسا ، رشن  رتفد  تاراشتنا  یللملا ، نیب 
ص 190. ذخأم 40 ، . 278 - 3

ص 750 و 751. ذخأم 56 ، . 279 - 4
، يدورگنل هداز  سیئر  نیسحریم  همجرت  کیژتارتسا ، یـسایس ، تاحالطـصا  گنهرف  دلانیجر ، تربار  تویلا و  ما  يرفج  . 280 - 5

ص 54 و 55. ، 1373 نیعم ، تاراشتنا 
.نامه . 281 - 6
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رد یساملپید  .دـنک (2)  یم  داجیا  یگنهامه  یلم  تردـق  دوجوم  عبانم  یجراخ و  تسایـس  رازبا  فادـها و  ناـیم  دنوش (1) و  یم 
گنج زا  يریگولج  يارب  دوخ  يدوخ  هب  رگید  فرط  زا  اما  دـماجنیب  گـنج  هب  تاـعزانم  دـهد  یمن  هزاـجا  يرایـسب  ياـه  تصرف 

نیا تمدـخ  رد  هک  یلعفلاب  هوقلاب و  تردـق  وترپ  رد  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  دـیاب  یـساملپید  لاـح  نیع  رد  .دـنک (3)  یمن  تیافک 
 . .دنک (4) صخشم  تساه ، هتساوخ 

اب يزاب   » الومعم یماظن  هدرتسگ  يریگرد  .دوش  یم  راکـشآ  زین  هدـیدپ  ود  نیا  تیهام  یـسررب  زا  گنج  یـساملپید و  زیاـمت  هوجو 
.دنک بسک  لماک  يزوریپ  دروآ و  دراو  تسکـش  فیرح  رب  دراد  دصق  فرط  ره  اریز  دوش ؛ یم  بوسحم   (5) رفص » عمج  لصاح 
یمن تسکـش  الماک  زین  لباقم  فرط  هجیتن  رد  دـنک  یمن  نیفرط  زا  یکی  بیـصن  ار  يزوریپ  مامت  هاگ  چـیه  کیتاملپید  لح  هار  اما 
طرـش نیلوا  ندش  لئاق  فیرح  يارب  یتازایتما  ندوب و  فطعنم  نآ  رد  هک  تسا  ریغتم  عمج  لصاح  اب  يزاب  کی  یـساملپید  .دروخ 

ای هدـمع  هبـساحم  هابتـشا  هابتـشا ، ینز  هناچ  دـنور  یعون  رب  یهاوگ  گنج  عورـش  حیـضوت ، نیا  اب  .دور (6)  یم  رامـش  هب  تیقفوـم 
راچد و تسب  نب  هب  ینز (8)  هناچ  یعون  يانعم  هب  یساملپید  یتقو  .تسا (7)  میظع  رایسب  سایقم  رد  فیعض  یعمج  يریگ  میمصت 

لاح نیع  رد  .تسا (9)  هدروخ  تسکـش  زیمآ  تملاـسم  رازبا  قیرط  زا  یلم  عفاـنم  دربشیپ  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  دوش  زاـغآ  گـنج 
 . .تسا (10) روسیم  نکمم و  گنج  رد  يزوریپ  هن  دیگنج و  ناوت  یم  هن  لاعف  یساملپید  دوجو  نودب  هک  دوش  یم  دیکأت 

، هلماعم زایتما و  ناتـسب ، هدب -  ینز ، هناچ  هرکاذم و  اب  یـساملپید  يانعم  هب  زیمآ  تملاسم  شور  رد  دـهد  یم  ناشن  تاحیـضوت  نیا 
تسا و یساملپید  رهوج 

109 ص :

، نارهت یللملا ، نیب  یـسایس و  تاـعلاطم  رتفد  هدازریـشم ، اریمح  همجرت  اـه ، تلود  ناـیم  تسایـس  اـتنگروم ، یج  سناـه  . 282 - 1
ص 246 و 247. مود ، پاچ  : 1379

ص 247 و 248. نامه ، . 283 - 2
ص 55. ذخأم 87 ، . 284 - 3

لباقتم یگتـسباو  يایند  رد  یجراخ  يراذگتـسایس  تیهام  باتک  یـساملپید ،» یـسایس و  تردـق  ، » اتناگروم یج  سناـه  . 285 - 4
ص 337 و 338. ، 1381 موس ، پاچ  سموق ، تاراشتنا  هداز  فیس  نیسح  رتکد  همجرت  تیمسا ، لکیام  ربراب و  زمیج  اهروشک ،

رفـص عمج  لصاح  اب  يزاب  دروم  رد  ینز » یناچ  هیرظن  اه و  يزاب  هیرظن ي  هعزانم ، لیلحت   » هلاقم ي رد  لـکنارف  فزوج  . 286 - 5
تیعـضو نیا  .تسا  رگید  رگیزاب  نایز  هلزنم  هب  رگیزاب  ره  دوس  حوضو  هب  تسا و  تباث  لک  هدزاـب »  » هک یتیعـضو  رد  دـسیون : یم 

هیرظن باتک  کـن :  ) .تسا رگید  فرط  ناـیز  هباـثم  هب  فرط  ره  دوس  يزاـب  نیا  رد  .تسا  رفـص  عمج  لـصاح  اـب  يزاـب  هب  موسوم 
(. ص 926 و 927 للملا ، نیب  طباور 

ص 8. زییاپ 1368 ، ریفس ، رشن  متسیب ، نرق  رد  یساملپید  لوحت  یبایزرا  يزربلا ، اضر  دمحم  . 287 - 6
راربا هسـسؤم  نامجرتم  هورگ  قارع ، اکیرما و  گنج  باتک  قارع ،» اب  گنج  يداـصتقا  ياهدـمایپ  ، » سادرون ير  ماـیلیو  . 288 - 7

ص 189 و 190. ، 1381 نارهت ، رصاعم  راربا  ینمچ ، هار  مساقلاوبا  یتسرپرس  هب  رصاعم 
ص 146. ذخأم 47 ، . 289 - 8
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ص 845. ذخأم 89 ، . 290 - 9

ص 49. ذخأم 84 ، . 291 - 10
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.دریگ رارق  یسررب  دروم  دیاب  هک  تسا  یصاخ  ياهریغتم  طیارش و  عبات 

یم اـه  تلم  دارفا و  نآ  زا  هدافتـسا  اـب  هک  تسا  یهار   (1) اهزایتما » هلماعم ي   » ناونع هب  دنک  یم  هراشا  رجنیـسیک  هکنانچ  هرکاذـم 
ینز هناچ  زا  ترابع  اساسا  دوش و  یم  زاغآ  فرط  ود  تایرظن  لدابت  اب  اموزل  تارکاذم  .دنسرب (2)  یقفاوت  هب  رگیدکی  اب  ات  دنشوک 
دوب دهاوخ  یظفل  یکیزیف و  تامادـقا  لکـش  هب  ینز  هناچ  تسا  دـقتعم  رچرب  لکیام  .تسا (3)  تایرظن  نایم  شزاس  هب  ندیـسر  و 

تسا (6) شزاس  بیغرت و  هک  هرکاذـم  یلـصا  کینکت  يارجا  دنـشاب (5)  ریذپان  یتشآ  هرکاذـم  ياه  فرط  هک  یتروص  رد  (4) و 
 . .تسا (7) تموصخ  رب  دیکأت  نمشد و  تیعقوم  هب  ندز  بیسآ  هرکاذم  زا  دوصقم  دنور ، نیا  رد  دوش و  یمن  لصاح 

نارحب و لیلحت  ياه  هویـش  هب  هجوت  نمـض  یناـهج ،» تسایـس  رد  نارحب  هراـبرد ي  يا  هیرظن  يوس  هب   » هلاـقم ي رد  رچرب  لـکیام 
نیفرط زیچ  هـچ  هـک  دـنک  یم  حرطم  ار  شــسرپ  نـیا  ( 1983،1982،1979  ) نارگید گــنل و  (، 1977  ) گـنیزیاد ردیانـسا  هیرظن 
دقتعم سیورج   (8) دننک ؟ باختنا  ار  ینز  هناچ  نیفرط ، تیاضر  دروم  هبناج  ود  قفاوت  هب  یبایتسد  يارب  دنک  یم  راداو  ار  مصاختم 

، رگید ترابع  هب  ای  دـشاب ؛ ینیمخت  ياه  هنیزه  زا  شیب  راظتنا  دروم  عفانم  هک  دـنوش  یم  گـنج  دراو  یناـمز  افرـص  اـهروشک  تسا 
هک یلاح  رد  .داد (9)  دنهاوخن  رد  نت  نآ  هب  دننک  روصت  دوجوم  تیعـضو  زا  رت  بولطمان  ار  گنج  زا  دیاع  جیاتن  اهروشک  هچنانچ 
هب اه  کیتکات  نیا  دـننک و  یم  ذاختا  ار  رت  كانرطخ  کیتاملپید  ياـه  کـیتکات  اـه  تلود  دـشاب  ناـسآ  گـنج  رد  يزوریپ  یتقو 

 . .دنوش (10) یم  گنج  عوقو  ببس  دایز  لامتحا 

نودـب هک  تسا  یتیعـضو  طیارـش و  هب  طورـشم  تافالتخا  لصف  لح و  رد  تیقفوم  ینز و  هناچ  هرکاذـم و  شور  باختنا  نیاربانب ،
ياه کیتکات  وا  ایآ  هکنیا  رب  نآ و  راتفر  رب  دراد  دوخ  مصخ  زا  تلود  کی  هک  يریوصت  اساسا  .دـش  دـهاوخن  لـصاح  قفاوت  اـهنآ 

یعون نارحب  رد  ینز  هناچ  .دراذـگ  یم  يدایز  ریثأت  دـنک  زاربا  رطخ  لبقت  يارب  يرتشیب  اتبـسن  لیامت  اـی  ذاـختا  ار  يرهق  ینز  هناـچ 
رد تباقر 

110 ص :

، قارع یسوواک  نسح  دمحم  رظن  ریز  ینیما ، اضریلع  اتکی  یناطلس  همطاف  همجرت  مود ، دلج  یساملپید ، رجنیـسیک ، يرنه  . 292 - 1
ص 477. نارهت 1379 ، تاعالطا ، تاراشتنا 

، نارهت هجراخ ، روما  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  هسسؤم  کیژتارتسا ، يزیر  همانرب  ياه  شور  يژتارتسا و  نایفطل ، هدیعـس  . 293 - 2
ص 40 و 41. ، 1376

ص 176 و 177. ذخأم 41 ، . 294 - 3
، يدربهار تاعلاطم  هدکشهوژپ  تاراشتنا  یچولب ، یلع  ردیح  همجرت  مود ، دلج  ناهج ، تسایـس  رد  نارحب  رچرب ، لکیام  . 295 - 4

ص 122. ، 1382
ص 176 و 177. ذخأم 41 ، . 296 - 5

ص 178. ذخأم 41 ، . 297 - 6

ص 177. ذخأم 41 ، . 298 - 7
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، يدربهار تاعلاطم  هدکـشهوژپ  نارهت ، لدحبـص ، یلع  یتابث ، یب  ضرعت و  نارحب ، دـلفنکلیو ، ناـتاناج  رچرب و  لـکیام  . 299 - 8
ص 485. ، 1382

ص 23 و 24. ذخأم 54 ، . 300 - 9
ص 64. ذخأم 14 ، . 301 - 10
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یتیعضو رد  اضرف  .تسا  ینیب  شیپ  لباق  ینز  هناچ  تارکاذم و  دنور  رد  یگدننکـش  یعون  اب  لیلد ، نیمه  هب  .تسا (1)  رطخ  لبقت 
نوزف بجوم  اریز  درک  راذگاو  نمـشد  هب  ار  يزوریپ  ناوت  یمن  دـنز ، یم  همطل  روشک  تیثیح  وربآ و  هب  نمـشد  هب  زایتما  نداد  هک 

هب ار  نارحب  دـیاش  تازایتما  ندرکن  راذـگاو  هک  یتروص  رد  .دـش (2)  دـهاوخ  فالتخا  دراوم  ریاس  رد  زایتما  رتشیب و  راـشف  یبلط ،
.دنک لیمحت  روشک  رب  يرگ  ناریو  ياه  هنیزه  لیدبت و  گنج 

یم لیکشت  ار  اهنآ  هدولاش  هک  یتیعورشم  موهفم  لیلد  هب  دشاب  توافتم  روشک  ود  یسایس  ياهراتخاس  یتقو  تسا  دقتعم  رجنیـسیک 
یمن نخس  مه  اب  نابز  کی  هب  اریز  دنتسین ؛ اناوت  رگیدکی  نتخاس  باجم  رب  اهنآ  یلو  دننک  رادید  مه  اب  دنناوت  یم  نادرمتلود  دهد 

، دندنبیاپ دوخ  ياه  يریگ  عضوم  هب  تدش  هب  فرط  ود  ره  دـنراگزاسان و  رگیدـکی  اب  اساسا  اه  فدـه  یتقو  نینچمه  .دنیوگ (3) 
یعون هب  زاین  ساسحا  دـیاب  اریز  دوش ؛ یم  رت  هدـیچیپ  رایـسب  کیتاملپید  ینز  هناچ  هار  زا  اه  فدـه  لامعا و  راتفر ، رب  ریثأـت  هلئـسم 

نراگ هتشون  هب  یطیارش  نینچ  رد  .دنسرب  ساسحا  نیا  هب  فرط  ود  ره  ای  دروآ (4)  دوجو  هب  رگید  فرط  رد  فرط  کی  ار ، قفاوت 
دهاوخن نکمم  قفاوت  شزاـس و  هنرگو  دشاب (5)  قیقحت  لباق  ارادم  يریذـپ و  قابطنا  هنیزه  دودـحم و  مصاختم  فادـها  دـیاب  ماه 

 . .دش (6)

زا هک  دـنیزگرب  دـنناوت  یم  ار  یتوافتم  ياـه  يژتارتسا  دـنوش  تارکاذـم (7)  دراو  نیفرط  یطیارـش ، ره  تـحت  رگا  تروـص  ره  رد 
، سیلگنا تقو  ریزو  تسخن  نیلرپمچ ، الثم  .دوش (8)  یم  لماش  ار  يردلق  مکحتسم و  دروخرب  ات  هحلاصم 

111 ص :

رتفد ییارخفریم ، دنمـشوه  همجرت  اه ،» نارحب  تیریدـم   » هلاقم اه  یـشم  طخ  تاـیرظن و  رـصاعم ، يژتارتسا  زماـیلیو  لـیف  . 302 - 1
.213،1369 نارهت ، یللملا ، نیب  یسایس -  تاعلاطم 

.نامه . 303 - 2
ص 186. لوا ، دلج  ذخأم 38 ، . 304 - 3

ص 307 و 308. ذخأم 56 ، . 305 - 4
ص 52. ذخأم 54 ، . 306 - 5

رد .دهد  یم  ناشن  ار  فادها  رد  يراگزاسان  تیهام  اکیرما  عضوم  ندال و  نب  فادها  زا  ربماتپـس  نویسیمک 11  شرازگ  . 307 - 6
، نانآ يارب  .دـنروآ  یم  نابز  رب  هک  تسا  نامه  ناشروظنم  اقیقد  ارگ  مالـسا  ياه  تسیرورت  ندـال و  نب  تسا : هدـمآ  شرازگ  نیا 

چیه عضوم ، نیا  اب  .دننک  هرکاذم  ای  هلماعم  نآ  اب  دنناوتب  اه  ییاکیرما  هک  تسین  یعضوم  نیا  .تسا  ترارش  مامت  همشچرس  اکیرما 
يوزنم الماک  ای  دوبان  ار  نآ  ناوت  یم  اهنت  .درادن  دوجو  وگ  تفگ و  عورـش  يارب  یگدنز -  هب  مارتحا  یتح  هن  یکرتشم -  هنیمز ي 

(. ص 5 رویرهش 1383 ، هرامش 21 ، کیتاملپید ، يرهشمه   ) .درک
ص 45 و کیژتارتسا ، يزیر  همانرب  ياه  شور  يژتارتسا و  کن : .دنک  یم  داهنـشیپ  هرکاذم  يارب  هدـعاق  تشه  اتناگروم  . 308 - 7

.46
ص 42 و 43. ذخأم 99 ، . 309 - 8
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.دهد هعـسوت  ار  روشک  یماظن  ياه  تیلباق  لاجم  نیا  رد  ات  تسناد  یم  نامز  هب  یبایتسد  يارب  یکیتکات  ار  تارکاذـم  رد  یهد  جاب 
یتلود چیه  یماظن ، تردق  هناوتـشپ ي  نودب  دراد و  زاین  یماظن  رازبا  هب  تردق  عضوم  زا  هرکاذم  تسا  دـقتعم  لکنارف  فزوج   (1)

 . .دنک (2) يراددوخ  دناوت  یمن  شا  عفانم  هب  رابنایز  ياهزایتما  نداد  زا  اهدیدهت  تمواقم و  لباقریغ  ياهراشف  تحت 

 . (3) دنک : یم  رکذ  تافالتخا  لح  يارب  ار  يژتارتسا  رد  توافتم  شور  شش  یتسلاه 

رد الومعم  هک  تسا  هناگ  شش  ياه  شور  زا  یکی  زیمآ ، تموصخ  دنور  ندرک  فقوتم  يارب  فرط  ود  ره  ای  کی  فارـصنا »  - » 1
دوجو هبناج  ود  تابـسانم  رد  يرت  گرزب  فدـه  عقاو ، رد  .دوش (4)  یم  ماجنا  دـنراد  هناتـسود  طباور  مه  اب  هک  ییاهروشک  ناـیم 

.دوش یم  یشوپ  مشچ  تافالتخا  یخرب  زا  نآ  يارب  هک  دراد 

ياه فرط  نایم  ینز  هناچ  قفاوت  یعون  دنـشاب -  هدـش  گـنج  ریگرد  نیفرط  هک  یتروص  رد  یتح  روز -  زا  هدافتـسا  اـب  هبلغ »  - » 2
هب یبایتسد  رگید  هک  دنک  روبجم  تیعقاو  نیا  كرد  هب  ار  يرگید  دـناوت  یم  فرط  کی  .تسا  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  مصاختم 

 . .تسین (5) نکمم  هنادنمزوریپ ، عافد  ای  رت  کچوک  یتح  فادها 

هب فلاخم  فرط  هک  دریگ  یم  تروص  رطاخ  نیا  هب  یلبق  عفانم  ای  عضوم  زا  اـه و  شزرا  زا  فرط  کـی  نتـشادزاب » اـی  میلـست   - » 3
نیا ریغ  رد  دوش  يریگرد  بجوم  دناوت  یم  عضاوم  رب  يراشفاپ  نیاربانب  .دوش (6)  یم  وا  عنام  روز  اب  هک  دنک  یم  دیدهت  رثؤم  روط 
روط هب  دـنچ  ره  یمادـقا  نینچ  .دوش  یم  میلـست  هدـش  حرط  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  گنج  ياه  هنیزه  لـیلد  هب  فرط  کـی  تروص 
.دنک یم  قیوشت  بیغرت و  رتشیب  یهاوخ  جاب  هب  ار  نمـشد  یلو  دوش  یم  نآ  رد  ریخأت  ای  گنج  عوقو  زا  يریگولج  بجوم  دودحم 
نیا باختنا  يریگ و  میمـصت  لیلد  نیمه  هب  دوب و  دـهاوخ  گـنج  هنیزه  زا  رتشیب  میلـست  هنیزه  یتیعـضو  نینچ  رد  یهاـگ  نیارباـنب 

.تسا راوشد  رایسب  هنیزگ 

112 ص :

ص 63. ذخأم 54 ، . 310 - 1
ص 196. ذخأم 41 ، . 311 - 2

ص 710 و 711. ذخأم 56 ، . 312 - 3
ص 711. ذخأم 56 ، . 313 - 4

ص 711 و 712. ذخأم 56 ، . 314 - 5

ص 712 و 713. ذخأم 56 ، . 315 - 6
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ياه شور  قیرط  زا  هک  دننک  یم  قفاوت  یلح  هار  هرابرد ي  نامـصاختم  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يرگید  شور  يأر » هب  لسوت   - » 4
ياهرایعم ساسارب  ای  دشاب  هاگداد ) دننام   ) یلقتسم ثلاث  صخش  هک  تسا  یمازلا  ، میمصت ره  يارب  .دیآ  یم  تسد  هب  ینز  هناچریغ 

رد ریگرد  ياه  فرط  نایم  هبناج  دـنچ  اـی  ود  تارکاذـم  اـی  يرگ  یجناـیم  .دوش (1)  یم  ذاختا  تیرثکا ) هدـعاق ي  دـننام   ) صاـخ
هتـسب شزاس و  قفاوت و  هب  ماجنارـس  دـسرب  هجیتن  هب  رگا  هک  تسا (2)  يأر  هب  لسوت  هناگ  هس  ياـه  شور  زا  تواـضق  فـالتخا و 

رد ات  دوش  یم  جرد  دادرارق  رد  نآ  لـح  شور  فـالتخا و  دـجم  زورب  عقاوم ، یهاـگ  .دش (3)  دهاوخ  رجنم  یمـسر  دادرارق  ندش 
تادـهاعم زا  یکی  لمکم ، دادرارق  اب  قارع  ناریا و  نایم  ریازجلا  هدـهاعم 1975  .دوشن  رجنم  يریگرد  نارحب و  هب  فالتخا  تروص 

.تسا هدش  ینیب  شیپ  نآ  رد  زین  لئاسم  عون  نیا  هک  تسا  یللملا  نیب  لماک 

اه فرط  هک  ینامز  ات  ینالوط و  تدـم  يارب  دوشن و  لح  نوگانوگ  ياه  شور  اب  تافالتخا  هک  تسا  یتقو  یلاعفنا » لـح  هار   - » 5
يدج و شالت  هنوگ  چیه  شور ، نیا  رد  .دبای  همادا  مکاح  تیعـضو  دـننادب  عورـشم  يدودـح  ات  ار  دوجوم  عضوم  ینمـض  روط  هب 

هرابرد ار  تاراما  ناریا و  فالتخا  دیاش  .دنک  یم  ادـیپ  همادا  نیفرط  لیامت  ساسارب  دوجوم  عضو  دریگ و  یمن  تروص  يا  یـساسا 
دیدشت زا  بانتجا  يراد و  نتـشیوخ  يا ، هزادنا  ات  شور  نیا  رد  عقاو  رد  .درک  رکذ  یـشور  نینچ  هنومن  قادـصم و  ناوتب  ریازج  ي 

.دوش یم  هدرپس  نامز  تشذگ  هب  اه  يریگرد  نارحب و 

هتبلا دنـشوپب ؛ مشچ  يدودح  ات  دوخ  هیلوا  تامادقا  ای  اهاضاقت  عضاوم  فادها ، زا  دننک  یم  قفاوت  فرط  ود  ره  ینعی  شزاس »  - » 6
هیلوا ي عضاوم  نتشاذگ  اپ  ریز  یعون  نمضتم  هک  ار  یلح  هار  هنوگ  ره  .دشاب  هزادنا  کی  هب  نیفرط  یـشوپ  مشچ  هک  تسین  یمازلا 
همادا ي ياـهب  دـنبایرد  فرط  ود  ره  هـک  تـسا  نـیا  شزاـس  رد  یلـصا  هلئـسم ي  درک  یقلت  شزاـس  ناوـت  یم  دـشاب  فرط  ود  ره 

يارب مهم  طرش  شیپ  .تسا  یماظن  ای  کیتاملپید  یعضوم  زا  یـشوپ  مشچ  ای  اضاقت  زا  نتـساک  بقاوع  اه و  نایز  زا  شیب  فالتخا 
تسب نب  دناوت  یم  شزاس  هب  یبایتسد 

113 ص :

ص 714 و 715. ذخأم 56 ، . 316 - 1
ص 718. ذخأم 56 ، . 317 - 2

ص 179 و 180. ذخأم 41 ، . 318 - 3
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هتفای رییغت  یکدنا  دیدش  تمواقم  ببـس  هب  رگا  یتح  شفادها -  هب  دـناوت  یم  هک  تسا  فرط  کی  هک  ینامز  ات  اریز  دـشاب ؛ یماظن 
، يداـمتعا یب  نظءوـس و  دـننامه  یلاـمتحا  يزوریپ  راـظتنا  ور ، نیا  زا  .درادـن  دوـجو  لـح  هار  نتفاـی  لاـمتحا  دـبای  تسد  دـشاب - 

نو نفتسا  هتـشون ي  هب  .دیآ (1)  یم  رامـش  هب  شزاس  هب  ندیـسر  هار  ارف  يدج  یعنام  هلئـسم » يریگ  جوا   » تاطابترا و تیدودـحم 
هرکاذم و هب  رتمک  اه  تلود  هجیتن  رد  .دنرادن  قفاوت  شزاس و  هب  ینادـنچ  رواب  اه  تلود  تسا  ناسآ  گنج  رد  يزوریپ  یتقو  اروا ،
دـنام و یم  یقاب  لـحنیال  ناـنچمه  يرتشیب  لـئاسم  ببـس  نیدـب  دـنرتدودعم ، تاـشقانم  لـصف  لـح و  دراوم  دنـشیدنا و  یم  قفاوت 

 . .دننام (2) یم  یقاب  لحنیال  دنوش  عفر  وگ  تفگ و  قیرط  زا  تسا  نکمم  هک  ییاه  مهافتءوس 

تافالتخا لح  يارب  ار  زیمآ  تملاسم  شور  هک  تسا  انعم  نیا  هب  نیفرط  نایم  هرکاذـم  طیارـش  یـساملپید و  موهفم  هب  یلامجا  هاگن 
قیرط ود  زا  زایتما  هرکاذـم و  اب  تروص  نیا  رد  .دـنهد  حـیجرت  اه  شور  رازبا و  ریاـس  رب  نیفرط  زا  یکی  اـی  كرتشم  روط  هب  نیفرط 

يراذـگاو يارب  یگدامآ   » يرگید و  تازایتما » میـسقت  يارب  هبناج  ود  یگدامآ  دامتعا و   » تسخن داد : نایاپ  تاـفالتخا  هب  ناوت  یم 
.تسا تافالتخا » هب  نداد  نایاپ  يارب  يزاس  عانقا  نانیمطا و  داجیا  فده  اب  تازایتما 

یبایتسد تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  تازایتما » يراذگاو   » ای تازایتما » میـسقت   » يارب نیفرط  یگدامآ  یلـصا ، طرـش  شور  ود  ره  رد 
ذاختا يارب  يزاس  همدـقم  ای  یتاـغیلبت  تیلاـعف  ناـمز ، نتفرگ  يارب  رتشیب  هرکاذـم  دوب و  دـهاوخن  نکمم  هرکاذـم  قیرط  زا  قفاوت  هب 

.دوب دهاوخ  زیمآ  تنوشخ  ياه  شور 

دروم عوضوم   » اب قفاوت ، هب  یبایتسد  هن  یبناج  فده  اب  هرکاذم  زا  هدافتسا  ای  تارکاذم  تسب  نب  رد  رثؤم  لماوع  یطیارـش  نینچ  رد 
نییعت ریثأـت  شقن و  دـنراد ، يرگید » دوخ و  تردـق  تیعقوم و   » زا هرکاذـم  نیفرط  هک  یکاردا  و  نیفرط » ياـه  هتـساوخ  «، » هشقاـنم

تیهام ای  هشقانم  دروم  عوضوم  زا  زاس  تشونرس  یتایح و  يریسفت  ای  هبساحم  رد  هابتشا  لامتحا و  هتبلا  دراد ؛ يا  هدننک 

114 ص :

ص 714. ذخأم 56 ، . 319 - 1
ص 65. ذخأم 14 ، . 320 - 2
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.دراد دوجو  قفاوت  هب  یبایتسد  يارب  عنام  داجیا  بولطمان و  يزاس  تینهذ  رد  لباقم  فرط  ياه  تساوخرد 

لدابت هرکاذـم (1) و  اب  قارع  ناریا و  تاـفالتخا  اـیآ  هک  درک  حرطم  هراـبود  ناوت  یم  ار  شـسرپ  نیا  دـش  هداد  هک  یتاحیـضوت  اـب 
؟ دش یم  لصف  لح و  تازایتما 

لوط مامت  رد  دش و  یم  لیدبت  یعقاو  گنج  هب  تاقوا  يرایـسب  هک  دوب  یـضرا  تافالتخا  قارع  ناریا و  نایم  هشقانم  دروم  عوضوم 
قارع یلو  دش ؛ لصف  لح و  هریزجلا  هدهاعم ي 1975  اب  ماجنارس  تشاد و  همادا  بوانتم  روط  هب  ياه 1972 و 1973  لاس  رد  زرم 

زین زیزع  قراط   (2) .دش » لیمحت  ام  هب  هریزجلا  نامیپ  : » تفگ ناتسبرع  فئاط  رد  مادص  هکنانچ  تسناد  یم  یلیمحت  ار  هدهاعم  نیا 
لاس رد  نیدـموب ، يراوه  ریازجلا ، روهمج  سیئر  تشذـگ  رد  اـب  هنافـسأتم  مییوگب  دـیاب  ناـمیپ  نیا  دروم  رد  : » تفگ هراـب  نیا  رد 

نیبرود ربارب  رد  ار  هریزجلا  دادرارق  قارع  نویزیولت  رد  ناریا  كاخ  هب  يرـسارس  زواجت  زا  لبق  مادص   (3) .دش » نفد  ( 1978)1357
.درک هراپ  ینویزیولت  ياه 

یللملا و نیب  هدهاعم  کی  رد  رظن  دیدجت  لابند  هب  مادـص  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  ناریا  رد  عاضوا  رییغت  اب  دـهد  یم  ناشن  رما  نیا 
ناریا تاکیرحت  دـیدهت و  هرابرد ي  هچنآ  فالخرب  اه  یقارع  .دوب  هدـش  لصف  لـح و  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  یتاـشقانم  ددـجم  حرط 

بالقنا زا  لصاح  ياه  تصرف  اهنآ  هک  داد  یم  ناشن  یللملا  نیب  هدهاعم ي  کی  رد  رظن  دیدجت  يارب  اهنآ  شالت  دندرک ، یم  نایب 
.دنداد یم  شیازفا  ار  تادیدهت  یعضاوم  نینچ  اب  دیابن  تروص  نیا  ریغ  رد  دندرک  یم  یبایزرا  نآ  تادیدهت  زا  شیب  ار 

رد هک  .دـندرک  یم  لابند  هقطنم  حطـس  رد  ار  يرگید  فادـها  ناریا  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  یلخاد ، عاضوا  یباـیزرا  اـب  اـه  یقارع 
اهنت رویرهش و 1359 و  رد 24  ندنل  زمیات  .دش  یم  هدهاشم  یقارع  نالوئسم  تلود و  عضاوم  تاراهظا و 

115 ص :

«، مینک هرکاذم  دنیایب و  اهنآ  هک  دوب  نیمه  اه  هار  زا  یکی   » هکنیا هب  هراشا  اب  ناهیک  همانزور  اب  هبحاصم  رد  یمـشاه  ياقآ  . 321 - 1
.دنک وگزاب  ار  لئاسم  نیا  خیرات  دیاب  .دنیایب  ناریا  هب  ثعب  بزح  دشرا  نالوئـسم  هک  دـشن  تقفاوم  ارچ  هک  دـنک  یم  شـسرپ  حرط 

(. ص 12 نمهب 1382 ،  14 ناهیک ، همانزور  )
(. 1359  / 11  / 6 ، ) 1981  / 1  / 26 ص72 ، ، 1366 عافد ، یلاع  ياروش  گنج  تاغیلبت  داتس  حلص ، اب  زیتس  . 322 - 2

(. 1359  / 8  / 24  ) 1980  / 11  / 15 نامه ، . 323 - 3
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: زا دنا  ترابع  هک  تسا (1)  هدرک  نییعت  ناریا  اب  دوخ  طباور  دوبهب  يارب  طرش  هس  قارع  تشون  گنج  زاغآ  زا  لبق  هتفه  کی 

.دراد قلعت  قارع  هب  دادرارق 1975  ساسارب  هک  یقطانم  يراذگاو   - 1

.اهنآ برع  نابحاص  هب  زمره  هگنت  رد  عقاو  هریزج ي  هس  دادرتسا   - 2

 . .برع (2) چولب ، درک ، ياه  تیلقا  هب  يراتخمدوخ  ياطعا   - 3

ضرف اب  دوب ؟ هتـشاذگ  هرکاذم  يارب  یهار  قارع  فادها  اه و  هتـساوخ  ایآ  دنک  هرکاذم  قارع  اب  تفریذـپ  یم  ناریا  هکنیا  ضرف  اب 
؟ دش یم  رارقرب  هناتسود  طباور  روشک  ود  نایم  لح و  قارع  ناریا و  تافالتخا  ایآ  رظن  دروم  هنیمز ي  هس  ره  رد  زایتما  يراذگاو 

ار قارع  راتفر  عضاوم و  دوب و  نارگن  ماظن  رارقتـسا  ربارب  رد  یجراخ  یلخاد و  تادیدهت  هب  تبـسن  بالقنا  زا  سپ  عاضوا  رد  ناریا 
روضح نارود  رد  قارع  عاضوا  مادـص و  تیـصخش  كاردا  .درک  یم  یبایزرا  اکیرما  ياـه  تسایـس  بوچراـچ  رد  یقلت و  دـیدهت 

هب روشک و  نیا  مدرم  هیلع  قارع  یثعب  میژر  یتسیرالوکس  ياهراتفر  اه و  تسایس  تیهام  هدهاشم  روشک و  نیا  رد  بالقنا  ناربهر 
تیعورـشم دـقاف  قارع  میژر  هک  دروآ  دوجو  هب  روشک  نیا  مدرم  ناریا و  ناربـهر  نالوئـسم و  نهذ  رد  ار  روصت  نیا  نایعیـش ، هژیو 

تـسایس زا  یـشان  يزاساضف  روشک  ود  زرم  لوط  رد  قارع  ناریا و  نایم  یلبق  دـیدش  ياه  يریگرد  زا  مدرم  ینهذ  هقباـس ي  .تسا 
.دوب هدرک  داجیا  قارع  زا  یبولطمان  هاگدید  زین  هاش  میژر  یتسیلانویسان  ياه 

روشک لخاد  رد  هاش  تردق  رصانع  ندش  هتسکش  مه  رد  نآ و  زا  اکیرما  هژیو  هب  یناهج  ياه  تیامح  مغر  هب  ناریا  رد  هاش  طوقس 
ياهرازبا لماش  هک  - 

116 ص :

یب جورخ   - 1 دوب : هدرک  مالعا  نینچ  ناریا  اب  ار  دوخ  لئاسم  لـح  طیارـش  قارع  ، 1359  / 1 خـیرات 27 /  رد  نیا  زا  لبق  . 324 - 1
نتخانش تیمسر  هب  .ریازجلا 3 -  دادرارق 1975  زا  لبق  تیعـضو  هب  دوردنورا  هلابند ي  ندنادرگزاب  .هریزج 2 -  هس  زا  طرش  دیق و 

ناریا طیارش  اه ، هتساوخ  نیا  هب  شنکاو  رد  هلـصافالب  ناریا  هجراخ  ریزو  رگید ، يوس  زا  ناتـسزوخ .)  ) ناتـسبرع مدرم  ندوب  برع 
ياهروشک هب  قارع  نتـسویپ  .نیسح 2 -  مادص  یلیئارـسا  میژر  يدوبان   - 1 درک : مـالعا  نینچ  ار  قارع  ناریا و  لـئاسم  لـح  يارب 

ترـضح يدازآ  اهنآ  سأر  رد  روشک و  نیا  مدرم  قارع و  یـسایس  ناینادنز  مامت  يدازآ  .یتسینویهص 3 -  دض  یتسیلایرپما و  دض 
زکرم ناریا ، اب  اکیرما  هطبار  عطق  لوا : دلج  متفه -  باتک  قارع ، ناریا و  گنج  رامـش  زور  یعخن ، يداه   ) .ردص یمظعلا  هللا  تیآ 

(. ص 1010 ، 1385 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و 
داتـس گنج  تاغیلبت  یگنهرف و  تنواعم  تمواقم ، هسامح  سدقم ، عافد  لاس  رد 8  زیمآ  حلـص  ياه  شالت  یحتف ، نسح  . 325 - 2

ص 96. ناتسمز 1369 ، اوق ، لک  یهدنامرف 
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ربارب رد  قارع  هک  دش  یم  روصت  لیلد  نیمه  هب  دوب و  هدرک  داجیا  ناریا  هعماج  رد  تردق  زا  يدـیدج  روصت  دوب -  یتینما  یماظن و 
.دش یم  هداد  لامتحا  قارع  رد  یمدرم  مایق  یتح  تسا (1) و  ناوتان  ناریا 

هرکاذم ناکما  تشاد  دوجو  قارع  ياه  هتساوخ  تیهام  اهراتفر و  عضاوم و  زا  هک  یتخانـش  روشک و  ود  تابـسانم  رب  مکاح  ياضف 
روز زا  هدافتسا  ای  راشف  قیرط  زا  تازایتما  رثکادح  نتفرگ  اب  ار  ناریا  اب  تافالتخا  دندیشوک  یم  اه  یقارع  اریز  دوب ؛ هدرک  راوشد  ار 

تشاد دوجو  روشک  نیا  تردق  قارع و  یسایس  میژر  تیهام  زا  هک  یکرد  ناریا و  رد  یبالقنا  تردق  الباقتم  دنیامن و  لصف  لح و 
هرکاذم و هب  يداقتعا  دامتعا و  هنوگ  چیه  حیضوت ، نیا  اب  .تسناد  یم  اکیرما  ار  یلصا  هلئسم  دوبن و  لئاق  یهجو  قارع  تردق  يارب 

دامتعا یب  هرکاذـم  قیرط  زا  قفاوت  هب  یبایتسد  ناکما  رگیدـکی و  فادـها  هب  تبـسن  نیفرط  .تشادـن  دوجو  تافالتخا  لصف  لـح و 
ناریا ربارب  رد  ار  دوخ  تردق  تیعقوم و  ات  دیشوک  یم  دوب و  یکتم  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  تیامح  یماظن ، تردق  رب  قارع  .دندوب 

رد یکتم و  یبالقنا  شور  یمدرم و  تردق  رب  زین  ناریا  .درک  یم  رکف  تازایتما  رثکادـح  هب  اذـل  دـهد و  هعـسوت  هقطنم  حطـس  رد  و 
.تسناد یمن  نهذ  زا  رود  قارع  رد  ار  بالقنا  عوقو  لامتحا  دوب و  ماظن  رارقتسا  بالقنا و  ظفح  هشیدنا ي 

تـسد هب  يارب  هرکاذم  شور  ندرک  لابند  هب  رداق  ناریا  .دوب  هدمآ  دوجو  هب  توافتم  ياهراک  زاس و  شور و  كاردا و  رکفت و  ود 
 - یسایس تیعضو  هکنیا  نمـض  .درادـن (2)  دوجو  هرکاذـم  يارب  ینهذ  یگدامآ  اساسا  یبالقنا  رکفت  رد  اریز  دوبن ؛ زاـیتما  ندروآ 

هرکاذـم و قیرط  زا  قارع  ربارب  رد  روشک  یجراخ  تسایـس  زا  ینابیتشپ  يارب  مزال  ماجـسنا  یگداـمآ و  هنوگ  چـیه  ناریا  یعاـمتجا 
قارع ربارب  رد  يراگزاس  تاشامم و  هب  روشک  لخاد  رد  هک  داد  ماجنا  یتامادـقا  تقوم  تلود  هرود  کـی  رد  یتح  .تشادـن  زاـیتما 

تلود زین  لمع  رد  هتبلا  .دش  مهتم 

117 ص :

.يدعس ینسح  ریما  هبحاصم  . 326 - 1
هجراخ ریزو  يدزی  میهاربا  تقو و  ریزو  تسخن  ناگرزاب  سدـنهم  ناـیم  هک  دوب  یتارکاذـم  دـمایپ  تقوم  تلود  طوقـس  . 327 - 2

، صاخ تیعـضو  نآ  رد  دهد  یم  ناشن  یلخاد  شنکاو  هرکاذم ، نیا  فادها  تیهام و  زا  ادج  .تفرگ  تروص  یکـسنیژرب  اب  تقو 
یلو درک  رفـس  ناریا  هب  نیلراف  کم  یتح  دـعب  ياه  لاس  رد  هکنآ  لاح  دـش ، یم  یبایزرا  هنوگچ  اه  ییاکیرما  اـب  مه  نآ  هرکاذـم 

.دوب توافتم  نآ  ياهدمایپ 
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يرازگرب ماگنه  هب  اناواه  رد  هک  یتارکاذـم  یتح  دـناسرب و  ناماس  هب  هرکاذـم  قیرط  زا  ار  قارع  ناریا و  تابـسانم  تسناوتن  تقوم 
زا عافد  عضوم  زا  مادص  اریز  تشادـن ؛ يا  هجیتن  چـیه  تفرگ  تروص  مادـص  ناریا و  تقو  هجراخ  ریزو  نایم  اهدـهعتمریغ  سالجا 

.تشذگ هلداجم  ثحب و  هب  هسلج  المع  دش و  هداد  يو  خساپ  هک  تفگ  یم  نخس  یناریا  هناگ  هس  ریازج  رد  بارعا  عفانم 

رتشیب تشادـن و  دوجو  ینـشور  كرد  گنج  زا  اساسا  عاضوا  نآ  رد  اریز  دوبن ؛ نکمم  زین  گـنج  عورـش  رد  ریخأـت  يارب  هرکاذـم 
قارع هکنیا  نمض  .دش  یم  حرطم  یلخاد  بالقنا  دض  اکیرما و  يوس  زا  بالقنا  هیلع  تادیدهت  نامتفگ  بوچراچ  رد  قارع  هلئسم 
هکنآ رت  مهم  .دـش  یمن  لصاح  يا  هجیتن  المع  دوب و  رداق  تارکاذـم  تیریدـم  لرتنک و  هب  تشاد و  عالطا  ناریا  یلخاد  عاضوا  زا 

هرابرد ي زیم  تشپ  رد  وگ  تفگ و  اهنت  هرکاذـم  اریز  دوبن ؛ ریذـپ  ناکما  زین  یماـظن  یـسایس -  یناـبیتشپ  فدـه و  نودـب  هرکاذـم 
ای تازایتما  میـسقت  رد  قفاوت  هب  يرگید  ربارب  رد  ار  یکی  ای  نیفرط  هچنآ  .تسا  روشک  ود  ناگدنیامن  نایم  هشقانم  دروم  تاعوضوم 

، میلـست يارب  تسا و  میلـست  نآ  دراد و  دوجو  هنیزگ  کی  اهنت  تردق  نودب  .تسا  تردـق  ياه  هفلؤم  دـنک  یم  باجم  زایتما  هئارا 
رـس رب  همان  میلـست  ياضما  يارب  روشک  یمـسر  هدنیامن ي  دوش و  یم  مالعا  میلـست  يارب  یگدامآ  هکلب  دریگ  یمن  تروص  هرکاذم 

.دش دهاوخ  رضاح  زیم 

هب ناریا  رگا  درک و  هدافتـسا  راـشف  رازبا  زا  ادـتبا  ساـسا  نیا  رب  .دیـشیدنا  یم  روز  زا  هدافتـسا  هـب  ناـنچمه  قارع  دـسر  یم  رظن  هـب 
هژیو هـب  يزرم  قطاـنم  رد  ار  يدـیدج  فادــها  درک  یم  نـیکمت  نآ  وـغل  ریازجلا و  دادرارق 1975  هراـبرد ي  قارع  ياـه  هتـساوخ 

یم موادـت  روشک  رد  یتابث  یب  تروص  نیا  رد  تشادـن و  لابند  هب  هیزجت  زج  يا  هجیتن  هک  درک  یم  لاـبند  ناتـسدرک  ناتـسزوخ و 
.درک یم  طوقس  ماظن  تفای و 

هچنآ اریز  دوب ؛ قفاوت  يارب  هن  ناریا و  هب  یماظن  راشف  تمدخ  رد  یتاغیلبت  یبناج و  يرازبا  اهنت  قارع  يارب  هرکاذم  عوضوم  نیاربانب 
هناتسود تابسانم  میظنت  تافالتخا و  لصف  لح و  يانعم  هب  عوضوم  نیا  هک  دش ؛ یم  نیمأت  ناریا  میلست  اب  اهنت  درک  یم  لابند  قارع 

.دوبن روشک  ود  نایم  تابث  حلص و  يرارقرب  و 

118 ص :
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کیژتارتسا نامیپ  یجراخ -  تابسانم  شرتسگ 

و گرزب » تردـق  کی  یگیاسمه   » رد ای  ییایفارغج  صاخ  تیعقوم  رد  روشک  کی  نتفرگ  رارق  يانعم  هب  هک  کیتیلپوئژ » تیعقوم  »
زا یخرب  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  يرثؤم  مهم و  لماوع  هلمج  زا  تسا  كرتشم  تادیدهت  ربارب  رد  یماظن  فعـض  ای  هدننک  دـیدهت 

متـسیس  » لماش هک  دننک  هدافتـسا  کیتاملپید  تابیترت  زا  یلامتحا  تادـیدهت  راشف و  ربارب  رد  دوخ  یلم  تینما  نیمأت  يارب  اهروشک 
هتشون هب  .تسا  دوخ  یعافد  تردق  تیوقت  يارب   (1) فرط » یب  ياه  تلود  هدننک  هنزاوم  راتفر  یعافد و  ياهداحتا  یعمج ، تینما 

اب هک  تسا  نیا  ناشضرف  دنتسه ، یمئاد  یماظن  ياهداحتا  کیتاملپید و  ياه  فالتئا  داجیا  ددصرد  هک  ییاه  تموکح  یتسلاه  ي 
ار هدننک  نارگن  تادـیدهت  يولج  ای  دـننک  عافد  ناشعفانم  زا  دـنوش و  لیان  ناشیاه  فدـه  هب  دـنناوت  یمن  دوخ  ياه  ییاناوت  زیهجت 

یم هیکت  دنا  میهـس  اه  فدـه  نامه  رد  ای  دنتـسه  ورایور  هباشم  یجراخ  لئاسم  اب  هک  يرگید  ياه  تلود  هب  ور ، نیا  زا  دـنریگب و 
 . .دنراپس (2) یم  یتادهعت  اهنآ  هب  دننک و 

هب اضعا  زا  کی  ره  زواجت  هیلع  دننک  یم  دهعت  للم ) هعماج  الثم   ) یعمج تینما  راکوزاس  رد  اه  تلود  تسا  دقتعم  اروا  نو  نفتـسا 
هدرتسگ یعافد  ياه  فالتئا  اب  دوش  لمع  دراو  متـسیس  هک  یتروص  رد  نازواـجتم  ناـمجاهم و  .دـننک  کـمک  ـالباقتم  رگید  وضع 
دنیامن کمک  رگیدکی  هب  داحتا  زا  نوریب  نازواجتم  هیلع  دـنوش  یم  دـهعتم  الباقتم  یعافد  يداحتا  رد  اه  تلود  .دـنوش  یم  هجاوم 

يا هکبش  كرامسیب   1879 ياه 87 -  لاس  یط  .دنریگ (3)  یم  رارق  تیلقا  رد  نازواجتم  نانمشد ، لباقم  رد  اهنآ  یگداتـسیا  اب  هک 
.درک کمک  يزکرم  یقرش و  ياپورا  رسارس  رد  حلص  ظفح  هب  دیماان و  زواجت  زا  ار  نازواجتم  هک  دروآ  دیدپ  یعافد  ياهداحتا  زا 

 . (4)

هک تفرگ  تروص  یتامادقا  اهدعب  یللملا  نیب  ياه  جنشت  شکمـشک و  زا  يریگولج  يارب  مود و  یناهج  گنج  هبرجت ي  ساسارب 
: تسا ریز  دراوم  نآ  زا  یشخب 

119 ص :

ص 81. ذخأم 14 ، . 328 - 1
ص 180. ذخأم 56 ، . 329 - 2

ص 81. ذخأم 14 ، . 330 - 3

ص 81. ذخأم 14 ، . 331 - 4
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؛ نازواجتم اب  ییورایور  يارب  نوگانوگ  ياه  هیداحتا  داجیا   - 1

؛ هدنرادزاب یساملپید  يریگراک  هب   - 2

؛ تینما ياروش  رد  يریگ  يأر  صاخ  بیترت  دننام  تافالتخا ، لح  يارب  گرزب  ياه  تلود  يأر  قافتا   - 3

؛) للم نامزاس  یمومع  عمجم  لیکشت   ) ناهج ياهروشک  هرکاذم  يارب  يداهن  داجیا   - 4

 . .يرواد (1) هرکاذم و  دننام  زیمآ  تملاسم  ياه  هار  زا  فالتخا  عفر  رب  دیکأت   - 5

یهار رد  یتامادـقا  تلود  کی  یتسیاب  یم  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  تادـهعت  زا  يا  هلـسلس  لماش  یمـسر  داحتا  دـش  هراشا  هکنانچ 
ندوب یمسر  دراد : هتسجرب  تیـصوصخ  ود  داحتا  کی  یکیتکات  رظن  زا  .دهد (2)  ماجنا  صوصخ  هب  طیارش  تحت  رد  صخـشم و 

يدادرارق داحتا  .یماظن  لئاسم  رب  فرط  ود  ياه  شـشوک  زکرمت  و  دوش ) یم  لصاح  ناهنپ  ای  راکـشآ  يا  هدـهاعم  اـب  هک   ) طـباور
ناوت نآ  اب  اه  تلود  هک  تسا  يرازبا  داحتا  نیاربانب  .یلم  تینما  لئاسم  رد  يراکمه  روظنم  هب  تسا  روشک  دنچ  ای  ود  نیب  یمـسر 

، حلـص نارود  رد  نازابرـس  یماظن  میلعت  شیارآ و  .دنک  کمک  هدش  نییعت  فادها  لیـصحت  هب  ات  دنهد  یم  شیازفا  ار  دوخ  یماظن 
کی نیفرط  هک  تسا  یـصخشم  تادـهعت  هلمج  زا  گنج  رد  اـه  يژتارتسا  ندرک  گـنهامه  اـه و  نارحب  زورب  ماـگنه  رد  هرواـشم 

هک دزاس  یم  دهعتم  ار  دوخ  ینامز  اذل  دریذپ  یمن  ار  شیوخ  لمع  يدازآ  دیدحت  یتلود  چیه  اعبط  .دنریگ (3)  یم  هدهع  هب  داحتا 
تلود هب  تبـسن  دشاب و  هتـشاد  كرتشم  عفانم  نآ  اب  هک  دنک  یم  باختنا  ار  یتسود  ساسا  نیا  رب  .دشاب  هتـشاد  یعفن  دهعت  لابق  رد 

الامتحا ینماان ، دروم  رد  جیار  ياهراتـسیا  رطخ و  زا  كرتشم  تاروصت  دوش  یم  دـیکأت  لیلد  نیمه  هب  .دوش (4)  یم  دهعتم  روبزم 
داجیا يارب  رگیدکی  اب  نامیپ  يرارقرب  هب  ار  اه  تلود  زرفلاو  هدـیقع  هب  هک  دنتسه (5)  یماظن  ياهداحتا  لیکشت  أشنم  نیرت  لوادتم 

 . .دنهد (6) یم  قوس  كرتشم  نمشد  لباقم  رد  يزاسدروامه  ای  اوق ، نزاوت 

120 ص :

ص 316. راهب 1377 ، موس ، پاچ  هاگآ ، تاراشتنا  للملا ، نیب  طباور  لوصا  يرماع ، گنشوه  رتکد  . 332 - 1
ص 73. دنفسا 1369 ، سموق ، رشن  ماوق ، یلعلادبع  همجرت  یساملپید ، ینابم  نیل ، کیو  ناج  . 333 - 2

رتفد ییارخفریم ، دنمـشوه  همجرت  زمایلیو ، لیف  اه ، یـشم  طخ  تایرظن و  رـصاعم ، يژتارتسا  باتک  اهداحتا ،» ، » ثوب نک  . 334 - 3
ص 231 و 232. ، 1369 نارهت ، یللملا ، نیب  یسایس -  تاعلاطم 

ص 74. ذخأم 133 ، . 335 - 4
ص 182 و 183. ذخأم 56 ، . 336 - 5

، هاپس گنج  یلاع  هرود  مجن ، يدمحم  نیـسح  دیـس  همجرت  یناهج ، نیون  مظن  هیاپ  رب  اکیرما  یماظن  يرامعم  زرتیپ ، ناج  . 337 - 6
ص 24. ، 1378 نارهت ،
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یم اهروشک  نآ  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  يا  هطبار  هب  تساهداحتا  لیکـشت  فدـه  هک  تردـق  هنزاوم ي  ای  لداعت  یموهفم  ظاـحل  زا 
تینما هب  اهروشک  متـسیس  رد  یبیرقت  تردـق  هنزاوم ي  ظفح  اب  هدـنوش ، اج  هباج  ياه  یگتـسویپ  اه و  هیداحتا  طـیحم  رد  دنـشوک 
هنزاوم مدع  هنزاوم و  حیرشت  يارب  مه  ار  هژاو  نیا  .هناگدنچ  یناعم  اب  هنیرید و  رایـسب  تسا  يا  هژاو  تردق  لداعت  .دنبای  تسد  یلم 

راتفر رب  هک  ینیزاوم  اـه و  تیدودـحم  دـعاوق  تردـق ، عیزوت  یلم و  ياـقب  ياـهزاین  شیپ  حیـضوت  روظنم  هب  مه  اـهروشک و  ناـیم 
هباثم هب  مه  و  تردق » عیزوت   » كرد يارب  هنادنمـشوه  ینهذ و  یلماع  مه  اوق  لداعت  موهفم  .دنا  هتفرگ  راک  هب  تسا  مکاح  ...یتلود 

تامیمـصت و رب  گرتس  سب  يذوفن  دیآ و  یم  راک  هب  یجراخ  تسایـس  دعاوق  میظنت  يارب  هک  تسا  هنادرخب  هناکریز و  يریبدت  ي 
 . .دهن (1) یم  ياج  رب  هبترم  دنلب  يراذگ  تسایس  لامعا 

: دنراد هارمه  دوخ  اب  یعطق  هجیتن  راهچ  لقاال  اه  نامیپ  هک  تسا  رظن  نیا  رب  دزگسآ  تربار 

؛ ینوریب تردق  کی  داجیا  رگیدکی و  هب  اهورین  ندش  هفاضا   - 1

؛ یلخاد تینما   - 2

؛ نامیپ ياضعا  يارب  تیدودحم  داجیا   - 3

 . .یللملا (2) نیب  مظن   - 4

، یماـح تردـقربا  ناوت  هب  نوزفا  دنتـشاد : هدـمع  درکلمع  هس  اـهداحتا  دوب ، نآ  هصخـشم ي  درـس  گـنج  هک  یبطق ، ود  نارود  رد 
هئارا هرخالاب  اه و  تردق  يدـنب  فص  هرابرد ي  وا  نهذ  زا  یماهبا  هنوگ  ره  ندودز  نمـشد و  ياه  تیلاعف  يارب  زرم  دـح و  نییعت 

ار اکیرما  ياه  نامیپ  لـیید  يرت  .دوجوم (3)  یـضرا  عضو  زا  تظفاحم  روظنم  هب  یماح  تردـقربا  هلخادـم ي  يارب  یقوقح  لـیلد 
: دنک یم  میسقت  هتسد  هس  هب  مود  گنج  زا  سپ 

.تسا هدرک  میظنت  هیسور  اب  تباقر  يژتارتسا  ساسارب  ار  نآ  سکا  نید  هک  کیژتارتسا ،  - 1

لباقتم تالمح  تسایس  زا  تیامح  روظنم  هب  سلاد  رتساف  هک  یکیتکات ،  - 2

121 ص :

ص 31. ذخأم 87 : . 338 - 1
ذخأم 137. . 339 - 2

ص 238. ذخأم 134 ، . 340 - 3
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.تسا هدرک  داهنشیپ  يا  هقطنم  ياه  هاگیاپ  هب  نیگنس 

مـشچ هب  رتمک  مهم  یـسایس  ياهدربهار  اهنآ  رد  هک  تسا  هدوب  یتادـهعت  طقف  ناگیر  رتراک و  هرود ي  هب  طوبرم  ياه  ناـمیپ   - 3
 . .دروخ (1) یم 

نیع رد  دشاب  هتشاد  یتینما  یماظن و  یـسایس -  ياه  تیزم  دناوت  یم  هک  یلاح  رد  اهروشک  ریاس  اب  داحتا  تسایـس  نتفرگ  شیپ  رد 
دش دهاوخ  هارمه  یسایس  ياه  شنت  اب  اضعب  دریگ (2) و  یم  شلاچ  هب  ار  یسایس  تیعورشم  دراد و  يدنیاشوخان  ياهدمایپ  لاح ،

دوب و اکیرما  ناریا و  کیژتارتسا  نامیپ  هب  شنکاو  زا  رثأتم  يا  هزادـنا  ات  ناریا  رد  بالقنا  ياه  هنیمز  یـسایس و  تاضارتعا  هکنانچ 
ضارتعا ناتـسبرع ، رد  ناملـسمریغ  یبرغ و  ياـهورین  رارقتـسا  اـب  و 1991  لاـس 1990  رد  قارع  اـب  اـکیرما  گـنج  زا  سپ  اهدـعب 

هکنانچ لاح ، نیع  رد  .تشاد (3)  یپ  رد  يدوعس  تاماقم  دض  رب  ار  روشک  نیا  نارکفنـشور  زین  وردنت و  راک  هظفاحم  نویـسیزوپا 
يا هدشن  خوسنم  یسایس  هلیسو ي  هک  روز  یماظن و  تردق  زا  هدافتسا  هب  اهروشک  هک  ینامز  ات  دسیون  یم  دوخ  هلاقم  رد  ثوب  نک 

یماظن دیدج  ياه  هنزاوم  داجیا  رد  یبولطمان  ياهدمایپ  دنچ  ره  دسر (4)  یم  رظن  هب  دیعب  اهداحتا  نتفر  نیب  زا  دنراد  لیامت  تسا 
.دشاب هتشاد  لابند  هب  یتینما  یسایس و  بولطمان  ياهدمایپ  ای 

یمسر دهعت  مزلتسم  كرتشم و  تادیدهت  زا  روشک  دنچ  ای  ود  كرتشم  ینارگن  لصاح  کیژتارتسا  نامیپ  تاحیضوت  نیا  هیاپرب ي 
اب ناریا  یمالـسا  يروهمج  اـیآ  هک  درک  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  ناوـت  یم  لاـح  .تسا  رگید  ياـهروشک  اـی  روـشک  هب  روـشک  کـی 

؟ دوب رداق  ناریا  هب  قارع  هلمح  زا  يریگولج  دیدج و  هنزاوم  داجیا  هب  كرتشم  نامیپ  داقعنا  کیژتارتسا و  دحتم  کی  باختنا 

اب کـیژتارتسا  ناـمیپ  هیاـپ ي  رب  یـسایس  ياـه  میژر  تیدوجوم  هک  تساـنعم  نیا  رگناـیب  ریخا  نرق  ود  رد  ناریا  یـسایس  تـالوحت 
رد ناریا  کیتیلپوئژ  تیعقوم  زا  تیعـضو  نیا  لقث  هطقن  .تسا  هدش  نیمـضت  نیمأت و  یگتـسباو  یعون  اب  یللملا و  نیب  ياه  تردـق 

و يوروش -  ریهامج  داحتا  اهدعب  هیسور -  بونج  رد  ناریا  تیعقوم  .تسا  هدوب  رثأتم  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  لایـس  تالوحت  ربارب 
رد

122 ص :

ص 27. ذخأم 137 ، . 341 - 1
ص 44. ذخأم 78 ، . 342 - 2
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ناریا رد  یـسایس  تالوحت  داجیا  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  اـه  یتشک  ددرت  تراـجت و  لـحم  تفن و  عبنم  ناونع  هب  سراـف  جـیلخ  لاـمش 
هتفای دومن  دادرم 1332  ياتدوک 28  دنفسا 1293 و  ياتدوک  هتسباو و  یـسایس  ياه  میژر  يریگ  لکـش  رییغت و  اب  هک  تسا  هتـشاد 

.تسا

هب شنکاو  رد  هک  دوـب  روـشک  لـخاد  رد  یعاـمتجا  یـسایس -  ياـه  شبنج  تفن  ندـش  یلم  تضهن  اهدـعب  تیطورـشم و  تـضهن 
يا هقطنم  یللملا و  نیب  دـیدج  تالداعم  ینابرق  ناریا ، کیتیلپوئژ  تیعقوم  لیلد  هب  ماجنارـس  تفرگ و  لکـش  یگتـسباو  دادبتـسا و 

، لالقتـسا  » راعـش رد  اـه  هتـساوخ  زا  یـشخب  اذـل  دوـب و  تـالداعم  نیمه  هب  شنکاو  رد  یعوـن  هب  ناریا  مدرم  یبـالقنا  تضهن  .دـش 
تردق کی  ای  ثلاث  روشک  اب  کیژتارتسا  يداحتا  تسناوت  یم  ناریا  ایآ  حیضوت ، نیا  اب  .تفای  باتزاب  یمالسا » يروهمج  يدازآ ،

؟ دشاب هتشاد  یللملا  نیب 

فدـه راوجمه  ياهروشک  زا  کی  چـیه  اـب  یبـالقنا  یبهذـم و  یگنهرف -  ییاـیفارغج ، تیعقوم  لـیلد  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
هب هک  دوب  يا  هقطنم  یناهج و  قفاوت  عامجا و  لصاح  ناریا  تادیدهت  زا  یـشخب  هکلب  تشادن  كرتشم  تادیدهت  ربارب  رد  كرتشم 

.دراذگب شیامن  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  هیلع  ار  دوخ  زیمآدیدهت  تامادقا  ات  داد  یم  تصرف  قارع 

عوقو لماع  ناونع  هب  اکیرما  ترافس  فرصت  هلئسم  رب  دیکأت  اب  گنج  عورش  عوضوم  یـسررب  دقن و  رد  یـسایس  تانایرج  زا  یخرب 
اب یلو  دنک  راهم  یثنخ و  تسناوت  یم  ار  قارع  تادـیدهت  ناریا ، یماح  ناونع  هب  اکیرما  هک  دـنا  هتفرگ  ضرف  ار  هلئـسم  نیا  گنج ،

، تالداعم رییغت  بالقنا و  يزوریپ  اب  اریز  تسا ؛ مهوت  تشادرب  نیا  هکنآ  لاح  تفر  ناـیم  زا  ناـکما  نیا  اـکیرما  ترافـس  فرـصت 
رد دوجوم  هنزاوم ي  اکیرما  رظن  زا  ناریا  .دش  لیدبت  کیژتارتسا  دـیدهت  ینمـشد و  هب  کیژتارتسا  دـحتم  زا  اکیرما  ناریا و  طباور 
زا سپ  ناریا  رد  دوخ  هلاس  روضح 25  اب  اکیرما  ناریا ، رظن  زا  الباقتم  دوب و  روشک  نیا  عفانم  هدننک ي  دیدهت  هداد و  رییغت  ار  هقطنم 

دیدشت داد و  شرتسگ  لیئارسا  اکیرما و  عفانم  هب  ار  روشک  نیا  یگتسباو  درک و  میکحت  ار  دادبتـسا  لاس 1332  دادرم  ياتدوک 28 
.درک
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.دوب هدـش  لیدـبت  کیژتارتسا  شلاچ  هب  بالقنا  يزوریپ  ناریا و  میژر  تیهام  رییغت  لیلد  هب  اکیرما  اـب  کـیژتارتسا  داـحتا  نیارباـنب 
رییغت سرگاز  هیلا  یهتنم  هب  زربلا  زا  یمالـسا  بالقنا  عوقو  زا  سپ  اکیرما  ذوفن ) دس  راهم -   ) Containment طخ هکنیا  نمض 

.داد رییغت  يوروش  مجاهت  ربارب  رد  ناریا  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  یعافد  دربهار  اکیرما  اریز  درک ؛

یخیراـت یگنهرف و  قباوس  يوروش و  کیژولوئدـیا  تیهاـم  لـیلد  هب  هک  دوب  يوروش  اـب  کـیژتارتسا  ناـمیپ  ناریا  رگید  هنیزگ ي 
ساسا رب  اه  سور  هکنیا  نمـض  .تشادـن  دوجو  ینامیپ  نینچ  يرارقرب  ناکما  ناتـسناغفا ، لاغـشا  اهدـعب  ناریا و  هب  اه  سور  زواجت 

قارع میژر  راتفر  عضاوم و  زا  يدونشخان  دوجو  اب  هک  دندوب  قارع  کیژتارتسا  دحتم  عقاو  رد  اه  یقارع  اب  هلاس  یتسود 15  دادرارق 
یتسود نامیپ  يارجا  قارع و  اب  دوخ  طباور  هب  نانچمه  یبرغ ، ياهروشک  اب  هطبار  شرتسگ  روشک و  لخاد  رد  اـه  تسینومک  هیلع 

.دندوب دهعتم  روشک  نیا  اب 

تردق زا  یکی  ای  يا  هقطنم  روشک  کی  اب  کیژتارتسا  نامیپ  داقعنا  اب  کیژتارتسا  يریگرای  ناکما  دـهد  یم  ناشن  تاحیـضوت  نیا 
ناریا و هب  قارع  زواجت  هناتسآ ي  رد  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  تالوحت  هکنیا  نمـض  .دوبن  مهارف  ناریا  يارب  یللملا  نیب  گرزب  ياه 

ناـیم کـیژتارتسا  هتـشونان ي  ناـمیپ  کـی  ساـسارب  کـیژتارتسا  تیاـمح  یعوـن  هک  دوـب  اـنعم  نیا  هب  هلاـس  تشه  گـنج  یط  رد 
هزادنا ات  راوشد و  ناریا  يارب  زین  تابسانم  نیا  رد  تسسگ  داجیا  ناکما  دوب و  هتفرگ  لکـش  ناریا  هیلع  قارع و  اب  ناهج  ياهروشک 

.تشاد هنیمز  نیا  رد  يروحم  یساسا و  شقن  ناریا  یبالقنا  تیعقوم  .دوب  نکممان  يا 

بالقنا اتدوک - 

اه شور  ریاس  رد  تسب  نب  لیلد  هب  ای  هلخادـم  فدـه  اب  روشک  یلخاد  عاضوا  یبایزرا  ساسارب  یهاگ  اهروشک  نایم  فالتخا  لـح 
.تسا میژر  راتخاس و  رییغت  يارب 
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.دوش یم  لابند  بالقنا  داجیا  ای  نویـسیزوپا و  یهدنامزاس  تیامح و  یعامتجا ، تسـسگ  داجیا  ، اتدوک رازبا  اب  فدـه  نیا  يریگیپ 
ناریا ربارب  رد  اکیرما  ياهراکهار  هب  دنک و  یم  لیلحت  یـسررب و  ار  اکیرما  ناریا و  تالـضعم  ندنل  پاچ  نیدراگ  همانزور ي  الثم 

« .ناریا لخاد  رد  یبالقنا  يزادنا  هار  ای  یتسد  شیپ  تروص  هب  هلمح  دراد : دوجو  لح  هار  ود  نونکا  : » دسیون یم  دنک و  یم  هراشا 

ای اتدوک  شور  زا  هدافتـسا  ییاناوت  رازبا و  دوخ  تافالتخا  لح  يارب  قارع  ناریا و  اـیآ  هک  دراد  دوجو  شـسرپ  نیا  حیـضوت  نیا  اـب 
هب نینچ  روشک  ود  ياه  تسایـس  عضاوم و  یخرب  تیهام  تایعقاو و  اهدادـخر و  یـسررب  رد  دنتـشاد ؟ میژر  رییغت  يارب  ار  بـالقنا 

داجیا ای  اتدوک  هب  بلط ، هیزجت  ياه  هورگ  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  روصت  رواـب و  نیا  يا  هزادـنا  اـت  هک  دـسر  یم  رظن 
مزال و طیارـش  هنیمز و  هزادنا  هچ  ات  هکنیا  یلو  .دننک  داجیا  لباقم  روشک  رد  ار  رظن  دروم  تارییغت  دننزب و  تسد  یبالقنا  تیعـضو 

.دوش یسررب  دیاب  دنا ، هتشاد  ار  فده  نیا  يریگیپ  ییاناوت  اه و  شور  رازبا ، نآ ، زا  رت  مهم 

لخاد هب  اهورین  نیا  ددرت  .دـندرک  زاغآ  ناتـسزوخ  رد  بلط  هیزجت  ياه  هورگ  اب  ار  دوخ  طابترا  بالقنا ، يزوریپ  زا  لبق  اه  یقارع 
هقطنم رد  نـینچمه  هرــصب و  رد  هاـگرارق  لیکــشت  اـب  بـالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  هلــصافالب  اـهنآ  زیهجت  شزوـمآ و  قارع و  كاـخ 

قطانم و اه و  هداج  رد  یبیرخت  ییاذیا و  ياه  تایلمع  يارجا  اب  نآ  راثآ  دش و  زاغآ  یهدـنامزاس و  يا  هدرتسگ  وحن  هب  ناتـسدرک 
قطاـنم و رد  یتاـبث  یب  نارحب و  داـجیا  اـب  دـندوب  راودـیما  اـه  یقارع  لاس 1358  لوا  هاـم  شـش  رد  .دـش  راکـشآ  يزرم  ياـهرهش 

ربارب رد  یلک  درکیور  ود  هلحرم ، نیا  رد  .دـنهد  رارق  راشف  تحت  رظن  دروم  تازایتما  نتفرگ  يارب  ار  تقوم  تلود  يزرم ، ياهرهش 
تلود هجراخ ي  ریزو  هک  یلاع  حطـس  رد  نانابزرم و  حطـس  رد  هرکاذم  اب  یـسایس ، درکیور  .تفرگ  لکـش  بالقنا  دض  تاکرحت 

ياه يریگرد  شنت و  دراوم  یضعب  رد  اهنت  تشادن و  تافالتخا  لصف  لح و  رد  یـساسا  هجیتن ي  چیه  هک  درک  لابند  ار  نآ  تقوم 
الباـقتم لـخاد و  رد  ار  بـلط  هـیزجت  ياـه  هورگ  يدـنمناوت  اـه  یقارع  هـلحرم  نـیا  رد  .داد  شهاـک  تقوـم  تروـص  هـب  ار  يزرم 

.دنتشاذگ نومزآ  هب  دنتفرگ و  شلاچ  هب  ار  ناریا  یتینما  یعافد -  يدنمناوت 
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يرترب ساسحا  قارع و  میژر  هب  يدامتعا  یب  .دـش  یم  هدـهاشم  شترا  هاپـس و  ياهورین  رد  هک  دوب  یتینما  یماـظن -  مود ، درکیور 
اـساسا جیـسب و  هاپـس و  ياهورین  نیب  رد  .درک (1)  یم  دـیکأت  قارع  اـب  ار  عطاـق  دروخرب  ترورـض  شترا  ياـهورین  دزن  رد  یماـظن 

تامادقا اب  رهشمرخ  رد  یسایس  تانایرج  هک  تشاد  دوجو  روصت  نیا  رهشمرخ  ناتسزوخ و  رد  هژیو  هب  اهرهش  رد  یبالقنا  ياهورین 
.دنتسه ناتسزوخ  هیزجت  لابند  هب  دوش و  یم  ماجنا  قارع  تیامح  اب  یتایلمع و  یتاعالطا و  یسایس - 

.دوش دروخرب  یبالقنا  دض  ياه  هورگ  اب  تیعطاق  اب  دیاب  هک  دوب  نیا  رب  هدیقع  نیاربانب 

یمالسا بالقنا  شرتسگ  نافعـضتسم و  زا  تیامح  بوچراچ  رد  نایعیـش  هژیو  هب  قارع  مدرم  زا  تیامح  هب  لیامت  هرود ، نیمه  رد 
دبتـسم و میژر  اب  هزرابم  موادـت  يارب  تانایرج  اه و  هورگ  نیا  زا  دـننک و  ددرت  ناریا  لـخاد  هب  قارع  نایعیـش  اـت  دوب  هدـش  بجوم 

.دش یم  تیامح  یثعب  رالوکس 

یم بجوم  دنتـشاد  دوخ  روشک  لخاد  رد  نویـسیزوپا  تانایرج  اـه و  هورگ  تکرح  تیهاـم  زا  کـی  ره  قارع  ناریا و  هک  یکاردا 
مهم عوضوم  یلو  .دنریگب  رگیدکی  تمـس  هب  ار  ماهتا  تشگنا  نینچمه  دنـشیدنیب و  رگیدکی  راهم  هلباقم و  يارب  یتادیهمت  ات  دـش 

تـضهن داجیا  يارب  نایعیـش  زا  تیامح  رد  ناریا  هن  دش و  قفوم  ناریا  بلط  هیزجت  ياه  هورگ  زا  تیامح  رد  قارع  هن  هک  تسا  نیا 
.دروآ تسد  هب  یتیقفوم  قارع  رد  یبالقنا 

قارع ناریا و  تابـسانم  تیهام  رب  داد و  شرتسگ  ار  اکیرما  ناریا و  نایم  تاعزانم  هنماد ي  اکیرما  ترافـس  فرـصت  دنور ، نیا  رد 
رد دوب ، ناریا  اب  گنج  لاـبند  هب  رکبلا  نسح  فذـح  ناتـسبات 1358 و  رد  دیفـس  ياتدوک  اب  نیا  زا  شیپ  هک  مادص  .تشاذگ  ریثأت 

ناگورگ يزاسدازآ  رد  اکیرما  یناوتان  .درک  يراددوخ  گنج  هب  مادقا  زا  دـش و  ماهبا  راچد  اکیرما  ناریا و  هعزانم  ماجنارـس  دروم 
هطبار عطق  مالعا  اب  اذل  درک  کیدزن  مه  هب  ار  ناریا  هیلع  قارع  اکیرما و  عضاوم  جیردت  هب  اه ،
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.داد ماجنا  قارع  رد  ار  يدیدج  تامادقا  مادص  بوچراچ  نیمه  رد  .دش  زاغآ  يدیدج  دـنور  نیدرورف 1359 ، رد  ناریا  اب  اکیرما 
گنج زاغآ  يارب  یگدامآ  یلخاد و  عاضوا  لرتنک  فده  اب  ردص  رقاب  دمحم  دیس  هللا  تیآ  ندناسر  تداهش  هب  نایعیش و  بوکرس 

اکیرما هک  تروص  نیا  هب  .دـش  رجنم  ناریا  رد  هژون  ياـتدوک  یحارط  هب  قارع  اـکیرما و  عضاوم  رد  ییوسمه  لاـح  نیمه  رد  .دوـب 
شترا نورد  رد  بالقنا  دـض  تانایرج  یخرب  اـب  عباـنم  نیا  هک  یتاـطابترا  نابلط (1) و  تنطلـس  نایم  رد  ار  دوخ  یتاـعالطا  عباـنم 

شترا و نورد  رد  یهللا  بزح  ياـهورین  کــمک  اــب  یلو  دـش (3)  مـهارف  اـتدوک  يارجا  يارب  هـنیمز  دندرک (2) و  لاعف  دنتـشاد 
.دروخ تسکش  هژون  ياتدوک  دمآ  تسد  هب  عبانم  ریاس  زا  هک  یتاعالطا 

یلیالد هب  ماجنارس  هک  دش  ثحب  گنج  ای  اتدوک  هنیزگ ي  باختنا  هرابرد ي  اتدوک  زا  لبق  یتح  نایچاتدوک  زا  یـضعب  هتفگ ي  هب 
.تسین گنج  عوقو  هب  يزاین  دوش  قفوم  اتدوک  رگا  هک  تشاد  دوجو  روصت  نیا  دش و  باختنا  اتدوک  هنیزگ ي  تسخن 

مادقا دوجو  اب  روشک  ود  دوبن و  مهارف  قارع  رد  بالقنا  ای  ناریا  رد  اتدوک  يارجا  يارب  تیعقوم  هنیمز و  دهد  یم  ناشن  یسررب  نیا 
.دندرواین تسد  هب  فده  روشک  میژر  راتخاس و  رد  رییغت  يارب  یتیقفوم  دنداد  ماجنا  هک  ییاه  شالت  و 

127 ص :

هب رفـس  یط  هژون ، ياتدوک  هرابرد ي  اکیرما  یتاـقیقحت  هسـسؤم  کـی  يارب  يا  هژورپ  يارجا  رد  یکـسفوریزاک  كراـم  . 346 - 1
اکیرما هدرک و  ارجا  قارع  ار  هژون  ياتدوک  دوب  دقتعم  يو  .تخاس  رشتنم  زین  يا  هلاقم  درک و  يروآدرگ  ار  یتاعالطا  اپورا  ناریا و 

هنیمز طیارـش و  اهنت  هن  اه  یقارع  ناریا ، شترا  رد  یقارع  دض  ياضف  هب  هجوت  اب  دـش  هداد  حیـضوت  هدربمان  هب  .تسا  هتـشادن  یـشقن 
نیاربانب .دنتـشادن  زین  دندوب  هدرک  ارجا  یحارط و  اه  بلط  تنطلـس  هک  ار  اتدوک  یهدـنامزاس  يارب  زاین  دروم  عبانم  هکلب  مزال  ياه 

راـبتعا و يارب  یتـینما  یللملا و  نیب  یـسایس ، تاـعبت  زا  ینارگن  سبط و  تاـیلمع  تسکـش  لـیلد  هب  یلو  دوب  اـکیرما  اـتدوک  حارط 
اهنآ زا  دـنداد و  رارق  روحم  ار  اه  یقارع  دوش و  راکـشآ  روشک  نیا  شقن  دوبن  لـیام  اـکیرما  اـه ، ناـگورگ  ناـج  اـکیرما و  تیثیح 
قارع رد  زین  قباس  میژر  یتینما  یسایس و  رصانع  ریاس  .تفرگ  یم  لوپ  تسویپ و  اه  یقارع  هب  الماک  رایتخب  یتح  دندرک و  تیامح 

.دندش لصو  قارع  یتینما  سیورس  هب  رقتسم و 
(. زییاپ 1383 هرامش 9 ، قارع ، ناریا و  گنج  تاعلاطم  همانلصف  کن :  ) .يدعس ینسح  ریما  اب  وگ  تفگ و  . 347 - 2

زا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـیوگ : یم  اتدوک  يریگ  لکـش  هرابرد ي  دوخ  تاحیـضوت  رد  هژون  ياتدوک  نـالاعف  زا  یکی  . 348 - 3
یلو تفرگن  رارق  هجوت  دروم  یلو  دش  اه  یچاتدوک  همانرب  زا  تیامح  تساوخرد  دـش و  هتفرگ  سامت  اه  ییاکیرما  اب  اپورا ، قیرط 

.دش عورش  اه  تیلاعف  دنداد و  ناشن  زبس  غارچ  ام  طبار  هب  اه  ییاکیرما  ناتسمز 1358  رد  اکیرما  ترافس  فرصت  زا  سپ 
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اهدمایپ للع و  ناریا : يریگ  میمصت 

لح رد  زیمآ  تملاـسم  ياـه  شور  تسکــش  يا  هظحـالم  لـیلد و  هنوـگ  ره  زا  ادـج  قارع  ناریا و  روـشک  ود  ناـیم  گـنج  عوـقو 
لـصا عقاو ، رد  .درک  یم  نایب  ار  یـسایس  یماظن و  تردق  هیاپ ي  رب  یگدـنرادزاب  داجیا  ای  یـسایس  قفاوت  تارکاذـم و  اب  تافالتخا 

اب دسر  یم  رظن  هب  .دزاس  یم  راکـشآ  ار  گنج  فادها  تیهام و  يا  هزادـنا  ات  تسا و  یهجوت  لباق  عوضوم  گنج  هثداح ي  عوقو 
رثؤم طیارـش  لماوع و  اهراک و  زاس و  لیلحت  هیزجت و  لوا ، شور  .درک  یـسررب  ناوت  یم  ار  گنج  هثداح  عوقو  تواـفتم  شور  ود 

، مود شور  رد  .تسا (1)  هتفرگ  تروص  يا  هدرتسگ  اتبـسن  يزادرپ  هیرظن  لیلحت و  نونکات  هنیمز ، نیا  رد  هک  تسا  گنج  عوقو  رب 
هب نداد  ناـیاپ  يارب  یتـینما  یماـظن و  یـسایس -  ياـهرازبا  ارچ  هـک  درک  یـسررب  ناوـت  یم  ار  عوـضوم  شـسرپ  نـیا  هـب  خـساپ  رد 

تسا نشور  هکنانچ  لوا  شور  تشادن ؟ يریثأت  هنوگ  چیه  قارع  ناریا و  گنج  عوقو  زا  يریگولج  رد  اهروشک ، نایم  تامـصاخم 
هب رتشیب  هثداح ، ياج  هب  مود  شور  رد  دنک  یم  دیکأت  گنج  هثداح ي  عوقو  تلع  هب  خـساپ  يارب  لیلحت  نییبت و  یعون  هثداح و  رب 

ار رگیدکی  شور  ود  ره  .دوش  یم  هجوت  هدنیآ  لاح و  ياه  ترورض  هتشذگ و  هبرجت ي  هب  هاگن  اب  قارع  ناریا و  تابسانم  یـسررب 
زکرمتم مود  شور  رب  رتشیب  رـضاح  شهوژپ  قارع ، ناریا و  تابـسانم  یـسررب  اب  يرگید  هثداح و  یـسررب  اب  یکی  دنک  یم  لیمکت 

.تسا

ياه هنیمز  طیارـش ، لماوع و  زا  يا  هعومجم  هکلب  دوبن  یفداصت  يا  هثداح  قارع  ناریا و  ناـیم  گـنج  عوقو  هک  تسا  نیا  رب  ضرف 
کی ره  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  طیحم  یلخاد و  ياهراتخاس  روشک ، ود  هدارا  هتساوخ و  فادها و  .درک  مهارف  ار  هثداح  نیا  ققحت 

ناریا و روشک  ود  يریگ  میمـصت  هدارا و  مهم  هلئـسم ي  اما  .داهن  ياـج  رب  ار  دوخ  ریثأـت  گـنج  عوقو  ياـه  هنیمز  يریگ  لکـش  رد 
عوقو رد  رثؤم  ياه  هفلؤم  لماوع و  نایم  قابطنا  یعون  نارگیزاـب  ریاـس  ممـصم  هدارا  یطیحم و  طیارـش  زا  ریثأـت  اـب  هک  تسا  قارع 

.تفرگرد گنج  هجیتن  رد  درک و  داجیا  ار  گنج 

128 ص :

.نایدورد دمحم  گنج ، يریذپان  بانتجا  کن : . 349 - 1
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لاـبند هب  ناریا  اـب  دوخ  تاـفالتخا  لـح  يارب  قارع  .تشاد  يداـیز  كارتشا  قارتـفا و  هوجو  دوب و  تواـفتم  قارع  ناریا و  هدارا ي 
هنوگ ره  تخادرپ  عافد و  هدامآ  سیسأت  هزات  ماظن  بالقنا و  ظفح  يارب  بالقنا  زا  سپ  ناریا  هک  یتروص  رد  دوب ، روز  زا  هدافتـسا 
هیاپ رب  گـنج  عوقو  قطنم  نیارباـنب  .دوب  دوخ  فادـها  يریگیپ  يارب  ود  ره  هدارا  مزع و  قارع  ناریا و  كارتشا  هجو  .دوب  يا  هنیزه 

تیهاـم یلو  دوـب  هناراـکزواجت  یمجاـهت و  قارع ، تامادـقا  تیهاـم  هک  تواـفت  نـیا  اـب  تـفرگ  لکـش  روـشک  ود  هدارا  مزع و  ي 
اب نآ  لـح  شور  زا  یتیاـضران  روشک و  ود  یخیراـت  تاـفالتخا  زا  رثأـتم  قارع  يریگ  میمـصت  قطنم  .دوب  یعاـفد  ناریا  ياـهراتفر 

قطنم هک  یلاح  رد  .درک  یم  لاـبند  ار  يا  هناـبلط  رظن  دـیدجت  تسایـس  قارع  تـالداعم ، رییغت  اـب  اذـل  دوب و  هریزجلا  دادرارق 1975 
لیلد نیمه  هب  الامتحا  .دوب  یعافد  اساسا  رثأتم و  ناریا  مدرم  یبالقنا  ینید -  رکفت  رهوج  بالقنا و  تیهاـم  زا  ناریا  يریگ  میمـصت 
عوقو اهنت  دـیاش  رگید ، ترابع  هب  تشادـن و  يریثأت  گنج  عوقو  زا  يریگولج  رد  تاـفالتخا  لـصف  لـح و  رد  موسرم  ياـه  شور 

.دنک میظنت  يدنب و  موهفم  دیدج  هلحرم  رد  ار  روشک  ود  تابسانم  تسناوت  یم  گنج 

یم سرتـسد  رد  عیرـس و  ار  يزوریپ  دوـخ  تابـساحم  ساـسارب  دیـشیدنا و  یم  مجاـهت  هـنیزگ  هـب  یماـظن  تردـق  هیاـپ ي  رب  قارع 
مجاهت لابند  هب  قارع  .درک  یم  لابند  ار  عافد  زواـجت ، هنوگ  ره  ربارب  رد  بـالقنا  یمدرم  ینید -  تیهاـم  ساـسارب  ناریا  .تشادـنپ 
یمادـقا نینچ  دوب و  میلـست  شزاس و  يانعم  هب  هرکاذـم  زین  ناریا  رظن  زا  تسناد و  یم  یبناـج  يرازبا  اـهنت  ار  هرکاذـم  نیارباـنب  دوب 

.تشادن یشاپورف  تسکش و  زج  يا  هجیتن 

دامتعا دوب و  توافتم  فادها  هدارا و  اریز  دوب ؛ هتـشاذگن  یقاب  هرکاذم  مهافت و  يارب  یهار  روشک  ود  هدارا  رکفت و  رب  مکاح  قطنم 
ناریا دوب و  دوخ  فادـها  لابند  هب  گنج  زا  يرت  نشور  كاردا  اب  رترب و  عضوم  زا  قارع  هک  توافت  نیا  اب  تشادـن  دوجو  لـباقتم 

كرتشم ههبج ي  ربارب  رد  ماظن  بالقنا و  زا  عافد  هب  قارع ، تادیدهت  ربارب  رد  اهنت  تشادن و  گنج  زا  ینشور  روصت 
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 - یسایس تیهام  هب  قارع  فالخرب  ناریا  نینچمه  .دیـشیدنا  یم  هقطنم  ياهروشک  ریاس  اکیرما و  قارع و  لماش  یجراخ  یلخاد - 
تفرگ یم  تروص  قارع  فرط  زا  يزرم  تازواجت  هک  یلاح  رد  تشاد ، هجوت  رتمک  نآ  کـیژتارتسا  ياهدـمایپ  گـنج و  یقوقح 

.تسا هداد  ماجنا  قارع  گنج  یقوقح  لئاسم  هرابرد ي  ار  يزاسدنس  نیرتشیب  یلو 

هب اهنت  هک  تسا  هتـشادن  دوجو  نآ  ياهدمایپ  گنج و  زا  ینـشور  كرد  ناریا  رد  دنک  یم  تباث  هک  تسه  يدایز  نیارق  دـهاوش و 
گنج و زا  هیلوا  یبایزرا  رد  دش  رـشتنم  اهدـعب  هک  يا  هبحاصم  رد  ینیمخ  دـمحا  دیـس  موحرم  .دوش  یم  هراشا  نآ  دراوم  زا  یخرب 

دوب نیا  ام  لوا  زور  ياه  لیلحت  رتشیب  دوش  یم  ینالوط  ای  تسا  هاتوک  گنج  گنج ، هک  میتسناد  یمن  : » دیوگ یم  نآ  نامز  تدـم 
یلخاد عضو  هب  دراد  یگتـسب  نیا  دوش و  یم  تدم  زارد  ینالوط و  گنج  کی  ای  دوش  یم  مامت  زور  دـنچ  فرظ  گنج  نیا  ای  هک 

رگا اما  تسا  هدـش  مامت  گنج  ارهق  هک  دـنریگب  ار  ییاهاج  دـنیایب و  اهنآ  دـشاب و  دـب  عاضوا  رب  نام  لرتنک  ام  رگا  ینعی  ام ؛ روشک 
 . (1) .میوشب » هدامآ  رایع  مامت  گنج  کی  يارب  دیاب  ام  دشاب  سکعرب 

زاوها رد  گنج  ناـمز  رد  هک  يربهر  ناـگربخ  سلجم  وضع  ناتـسزوخ و  ناتـسا  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  يریازج ، يوسوم  هللا  تیآ 
يادا لوغشم  دجـسم  رد  گنج  زاغآ  ماگنه  هکنیا  هب  دنک  یم  هراشا  گنج  عوقو  نامز  هرابرد ي  يا  هبحاصم  یط  دنتـشاد ، روضح 
لزنم هب  تعجارم  زا  دعب  .متشادن  یعالطا  چیه  هیضق  لصا  زا  اما  مدینش  يراجفنا  يادص  : » دیوگ یم  مدوب و  رصع  رهظ و  هضیرف ي 

هک تسین  مولعم  تفگ  درب و  مان  دوب  هدـش  نارابمب  هک  ار  روشک  ياه  هاگدورف  یماظن و  زکارم  زا  اج  دـنچ  تفرگ و  سامت  يزیزع 
رد ناشیا   (2) .تسا » هدرک  هلمح  ناریا  هب  قارع  تفگ  تفرگ و  سامت  هرابود  یکدنا  زا  سپ  رگید و  زیچ  ای  تسا  یلخاد  ياتدوک 

تـشاد قارع  تامادقا  زا  ار  ینارگن  تاعالطا و  نیرتشیب  ناتـسزوخ  رد  روضح  لیلد  هب  هک  دـیوگ  یم  نخـس  يریگ  لفاغ  زا  یلاح 
.تسا هتشادن  دوجو  گنج  زا  ینشور  یصخشم و  كرد  دهد  یم  ناشن  حیضوت  نیا  یلو 

130 ص :

هاپس تاعوبطم  روما  رتفد  اب  ینیمخ  دمحا  دیس  موحرم  هدشن  رشتنم  هبحاصم  ، 1374  / 1  / 14 یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 350 - 1
.یمالسا بالقنا  نارادساپ 

ص 12. ، 1382  / 9  / 8 ناهیک ، همانزور  اب  يریازج  يوسوم  هللا  تیآ  هبحاصم  . 351 - 2
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يا هناخ  رد  نیزنب  يدایز  رادـقم  : » دـیوگ یم  هیلوا  ياه  یگدامآ  یخرب  هرابرد  هبحاصم  زا  يرگید  ياـج  رد  ناـشیا  لاـح  نیع  رد 
تخوس تهج  زا  یلکـشم  درک  بحاصت  ار  اه  نیزنب  پمپ  دـش و  رهـش  دراو  هتـساوخن  يادـخ  نمـشد  رگا  هک  میدوب  هدرک  هریخذ 

 . (1) .میدوب » هدرک  ایهم  اهنآ  سابل  هیبش  سابل  یتح  میدوب و  هدرک  هریخذ  هحلسا  تامهم و  دجاسم ، اه و  هناخ  رد  .میشاب  هتشادن 

دروخرب : » دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  عوضوم  هب  گنج  نامز  رد  ناریا  يداصتقا  عضو  یسررب  رد  زین  یمیظع  نیـسح  رتکد  موحرم 
.دوبن یقیمع  دروخرب  منک  لیلحت  هیزجت و  منیبب و  هرود  نآ  رد  متسناوت  یم  لقاال  هدنب  هک  يدح  رد  گنج  اب  یناریا  ناراذگتـسایس 
یلیخ راک ، لیاوا  رد  لقاال  نامز ، نآ  تلود  .دنتسناد  یمن  روشک  يارب  يدایز  تالکـشم  هدنرادرب  رد  ار  گنج  هک  تروص  نیا  هب 

نام يداصتقا  ياه  تسایس  دیاب  ام  دش و  دهاوخ  لیمحت  ام  رب  مه  يداصتقا  بیجع  تالکـشم  گنج  ندمآ  اب  الاح  هک  دوبن  نارگن 
 . (2) .مینک » ضوع  ار 

نآ تلع  هب  دیاش  .دندیسرتن (3)  گنج  زا  تموکح ، تلود و  دیوگ : یم  نآ  عوقو  زا  سپ  گنج  اب  ناریا  دروخرب  هرابرد ي  ناشیا 
ار گنج  لاح  ره  رد  هک  درک  یم  سح  روط  نیا  رگید ، للع  هب  دـیاش  تسا و  هدوب  یبالقنا  لاـح  رد  هک  بـالقنا  تردـق  ساـسحا 

نودـب درک  دـهاوخ  نیمأت  کیتسجل  رظن  زا  هچ  یناسنا و  يورین  رظن  زا  هچ  یلام ، رظن  زا  هچ  ار  گنج  ياهزاین  داد و  دـهاوخ  همادا 
 . .دوب (4) مه  تسرد  تشادرب  نیا  اقافتا  .دنک  لیمحت  شداصتقا  هب  ار  ییاه  تیدودحم  دشاب  روبجم  هکنیا 

نتشادن لیلد  هب  یلو  تشاد  رظن  تحت  ار  روشک  نیا  تاکرحت  دوب و  ساسح  قارع  تادیدهت  هب  تبـسن  ناریا  هک  یلاح  رد  نیاربانب 
ياهراتفر لرتنک  راهم و  هب  کیژتارتسا ، حطـس  یـسایس و  ماجـسنا  نادقف  نآ  زا  رت  مهم  نآ و  ياهدمایپ  گنج و  زا  ینـشور  كرد 

ار یتامهوت  تاروصت و  شترا  دیمهف (5) و  گنج  اب  ار  گنج  هاپس  هراپمخ ، نیلوا  تباصا  گنج و  عورـش  اب  اذل  .دوبن  رداق  قارع 
کی رد  هک  یفادها  قمع  داعبا و  یـسایس  ناربهر  ماما و  رظن  رد  .تشاذـگ (6) و  رانک  درک  یم  ساسحا  قارع  ربارب  رد  هراومه  هک 

يا و هقطنم  هدرتسگ ي  ههبج 

131 ص :

.نامه . 352 - 1
یعافد تاعلاطم  همانلصف  قارع ،» ناریا و  گنج  هرود  رد  يداصتقا  ياه  تسایس  طیارـش و  لیمحت   » یمیظع نیـسح  رتکد  . 353 - 2

ص 15 و 16. هرامش 27 ، ناتسبات 1380 ، سوفاد ، تاراشتنا  یتینما  و 
ص 22. نامه ، . 354 - 3

ص 16 و 17. نامه ، . 355 - 4
.1383  / 7  / 1 یناخمش ، ریما  اب  یصاصتخا  هبحاصم  . 356 - 5

.نامه . 357 - 6
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هبرجت نتشادن  تفرگ : یم  تأشن  يرگید  لماوع  زا  کیژتارتسا  حطـس  دوبن  هتبلا  دیدرگ ؛ راکـشآ  دش ، یم  لابند  ناریا  هیلع  یناهج 
رد فالتخا  ماظن ، رارقتـسا  يارب  یتینما  یـسایس -  ياه  تیولوا  رب  زکرمت  فلتخم ، حوطـس  رد  یگنهامه  داـجیا  روشک و  هرادا  رد 

هشیدـنا و هب  یهجوت  یب  یللملا ، نیب  ياه  هنزاوم  تـالداعم و  يدربهار و  لـئاسم  زا  قیمع  كرد  نتـشادن  روشک ، یـسایس  راـتخاس 
هناگادج یـسررب  هب  لماوع  نیا  هک  اهنآ  یهدنامزاس  جیـسب و  یمدرم و  يورین  ساسارب  یعافد  یگدـنرادزاب  داجیا  يارب  ماما  رکفت 

.دراد زاین  يا 

ات دز  یم  نماد  روشک  ود  نایم  شنت  هب  قارع  تشادـن  گنج  زا  ینـشور  كرد  ناریا  هک  یلاح  رد  تفگ  ناوت  یم  لـیلد ، نیمه  هب 
اب هجیتن ، رد  دـیامن و  فیرعت  زاب  یللملا  نیب  نارگیزاـب  هقطنم و  ياـهروشک  ریاـس  ناریا و  ربارب  رد  ار  قارع  يا  هقطنم  دـیدج  شقن 
زا گنج  ياهدـمایپ  داـعبا و  هب  هجوت  نودـب  ناریا  هک  یلاـح  رد  درک  یم  تیریدـم  گـنج  تمـس  هب  ار  نارحب  تادـیدهت ، شیازفا 

.درک یم  تلفغ  نارحب  تیریدم 

گنج و تیهاـم  ندرکن  كرد  نآ  زا  یـشخب  اـهنت  هک  تشاد  یگتـسب  مه  يرگید  لـماوع  هب  نارحب  تیریدـم  هب  ناریا  یهجوت  یب 
نیا دـش و  یم  لابقتـسا  نارحب  زا  یعون  هب  یبالقنا  يداصتقا -  ياهرواب  ساسارب  هک  دوب  نیا  نآ  زا  رت  مهم  یلو  دوب  نآ  ياهدـمایپ 
مظن رارقتسا  اب  ون  حرط  نتخادنا  رد  يارب  بالقنا  تلاسر  بالقنا و  دض  بالقنا و  رفک و  مالـسا و  يدنبزرم  بوچراچ  رد  عوضوم 

شرتسگ الباقتم  .دـش  یم  بوسحم  بالقنا  تلاصا  ظـفح  هلزنم  هب  یمالـسا ، ياـهرایعم  اـب  یبرغ  ناـسنا  تیبرت  ملاـع و  رد  دـیدج 
یبایزرا هیلوا  لوصا  زا  بالقنا  فارحنا  يانعم  هب  یناهج  ياه  تردـق  يوس  زا  بالقنا  ماظن و  دـییأت  یجراخ و  هناتـسود  تابـسانم 

نیا زا  رت  مـهم  دوـب و  هدـش  لـصاح  هاـش  طوقــس  بـالقنا و  يزوریپ  رثا  رب  ناریا  تردـق  زا  هـک  یکاردا  نـیا ، رب  هوـالع  .دـش  یم 
رواـب نیا  هب  عومجم  رد  ناریا ، کـیتیلپوئژ  تیعقوم  تشاد و  دوجو  بـالقنا  يزوریپ  لـبق  زا  قارع  رب  ناریا  يرترب  زا  هک  یتاروصت 

زا يریگولج  يارب  ناریا  ات  دـش  عناـم  لـماوع  نیا  زا  يا  هعومجم  ـالامتحا  .درادـن  ار  ناریا  هب  هلمح  تأرج  قارع  هک  دوب  هدز  نماد 
.دنک تیریدم  ار  نارحب  گنج ، هب  دیدهت  لیدبت 

132 ص :
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یماظن یـسایس -  نییبت  رب  هکلب  تسا  هدـشن  یهجوت  لئاسم  تاعوضوم و  نیا  هب  اهنت  هن  گنج  عوقو  یـسررب  رد  هنافـسأتم  نونکاـت 
لماش هتفرگ  لکش  گنج  زا  لبق  ناریا ، یلخاد  تیعـضو  زا  هک  يریوصت  .دریگ  رارق  ینیبزاب  دروم  دیاب  هک  دوش  یم  دیکأت  یـصاخ 

هک دروآ  یم  نایم  هب  ار  شسرپ  نیا  یتیعضو  نینچ  میسرت  .تسا  یماظن  تردق  یشاپورف  يداصتقا (1) و  فعض  یسایس ، یتابث  یب 
ماجسنا یماظن و  تردق  هب  یبایتسد  نآ و  ندرک  فرط  رب  يارب  ارچ  اکیرما  قارع و  تادیدهت  هب  هجوت  اب  یتیعضو و  نینچ  دوجو  اب 

شور ذاختا  گنج و  هب  یهتنم  ياهدنور  هرابرد  ارچ  دیسرن  هجیتن  هب  یلو  دش  شالت  رگا  و  تفرگن ؟ تروص  یبسانم  مادقا  یـسایس 
؟ دشن يریگ  میمصت  مادقا و  گنج  عوقو  زا  يریگولج  يارب  یسایس 

هدوب ناریا  هب  هلمح  يارب  قارع  يریگ  میمـصت  تابـساحم و  ياـنبم  هتـشاد و  تیعقاو  دوش  یم  ناـیب  ناریا  یلخاد  تیعـضو  زا  هچنآ 
گـنج و لـئاسم  اـب  ههجاوم  رد  ار  کـیژتارتسا  یماـظن -  درکیور  یعون  تسا و  حیحـص  دوش  یم  حرط  هک  ییاـه  شـسرپ  تسا و 

گنج زا  لبق  ناریا ، یلخاد  تیعـضو  زا  یکاردا  نییبت و  نینچ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  دـهد  یم  ناماس  نآ  زا  لصاح  تاـیبرجت 
یمن یهجوت  نآ  هب  لخاد  رد  هک  تشاد  دوجو  روشک  یلخاد  عاـضوا  هب  زین  ینوریب  یهاـگن  هتبلا  تشادـن ، دوجو  روشک  لـخاد  رد 
ياـه هفلؤـم  هراـبرد ي  ناریا  رد  بـالقنا  زا  لـصاح  شرگن  رکفت و  رب  مکاـح  قـطنم  یلو  دراد  یفلتخم  لـیالد  عوـضوم  نیا  .دـش 

ار رثؤم  لماوع  تایعقاو و  زا  یـشخب  دوب  هدش  ببـس  رما  نیمه  دوب و  توافتم  جیار  ياه  هاگدید  اب  الماک  تردق ، تینما و  دیدهت ،
زا یخرب  الباقتم  دریگب و  هدیدان  ناریا 

133 ص :

یم دـهد و  یم  حیـضوت  قارع  اب  هسیاـقم  رد  ار  ناریا  يداـصتقا  تیعـضو  اهدـعب  تقو ، ریزو  تسخن  يوسوم ، نیـسحریم  . 358 - 1
كدنا رایـسب  تسا  هتـشاد  يزرا  هریخذ  رالد  درایلیم  شـش  یـس و  هک  قارع  لباقم  رد  ام  يزرا  ریاخذ  گنج  عورـش  ماگنه  دیوگ :

تلاح رد  یفاک ، دح  هب  تفن  نتخورفن  نینچمه  دنک و  لداعتم  ام  يزرا  دـمآرد  اب  ار  فرـصم  هک  یمزیناکم  ندوبن  رطاخ  هب  .دوب و 
رس تشپ  ار  اه  يراوشد  عناوم و  میا و  هتفرگ  رارق  يوق  عضوم  کی  رد  ام  هک  نونکا  دنک : یم  هفاضا  سپـس  يو  .میتشاد  رارق  يدب 

ویدار هبحاصم  زرم ، زا  روبع  دلج 20 ، قارع ، ناریا و  گنج  رامشزور   ) .درک تبحص  يداصتقا  تالکشم  زا  ناوت  یم  میا  هتـشاذگ 
(. ص 667 و 668 ، 1361  / 5 شرازگ 31 /  ینویزیولت ، و 
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یـسایس نارگیزاب  ناگدـنریگ و  میمـصت  نارگ و  لیلحت  نارظاـن و  دوب  هدرک  روهظ  بـالقنا  اـب  هک  ار  ناریا  رد  تردـق  ياـه  هفلؤم 
.دنراگنا هدیدان 

دوش یم  نایب  گنج  عوقو  زا  لبق  ناریا  یماظن  یـسایس -  عاضوا  هراـبرد ي  بلاـغ  نییبت  لـیلحت و  کـی  ناونع  هب  نونکا  مه  هچنآ 
ربارب رد  يراگنا  لهـس  لیلد  هب  تقوم  تلود  زا  روشک ، كاخ  زا  یـشخب  لاغـشا  گنج و  عوقو  اـب  .دراد  یفلتخم  لـماوع  رد  هشیر 

بجوم ار  تقوم  تلود  فذح  يا (1)  هینایب  رودص  یط  يدازآ  تضهن  یـسایس ، یلیلحت  رد  نآ  هب  خساپ  رد  دش و  شـسرپ  قارع 
نینچمه .درک  رکذ  گنج  عوقو  لماع  ار  زیمآ  کیرحت  ياهراعـش  نداد  رـس  قارع و  اب  زیمآ  تملاـسم  ياـه  شور  نتـشاذگ  راـنک 

فعض هب  یسایس  تالداجم  بوچراچ  رد  ات  دش  ببـس  تفرگ  تروص  یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  ترورـض  هرابرد ي  هک  یثحابم 
ياهورین رد  نیا ، زا  شیپ  هکنآ  لاـح  .دوش  دـیکأت  بـالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  شترا  تیعـضو  هب  هراـشا  رد  یماـظن  یـسایس و  ياـه 

گـنج و عوقو  زا  سپ  یلو  .درادـن  ار  ناریا  هب  هلمح  تردـق  قارع  تسا و  رترب  قارع  زا  ناریا  هک  تشاد  دوـجو  روـصت  نیا  شترا 
گنج عوقو  رب  رثؤم  لماوع  ناونع  هب  ناریا  یلخاد  عاضوا  تیعضو ، نیا  شیادیپ  تلع  هرابرد ي  شسرپ  حرط  یسایس و  تالداجم 

.تسا بلاغ  يرکفت  نانچمه  هک  دش  نییبت  لیلحت و 

لیلحت هب  هجوت  گنج و  عوقو  تلع  ینیبزاب  هلمج  زا  تسا  هتـشاد  ریثأت  درکیور  نیا  يریگ  لکـش  رد  يرگید  لماوع  نیا ، رب  هوالع 
تیمها نینچمه  .تسا  هدـش  هاگدـید  نیا  يریگ  لکـش  بجوم  گـنج ، عوقو  هناتـسآ  رد  ناریا  تیعـضو  زا  یجراـخ  ياـه  هناـسر 

ناریا یلخاد  عاضوا  هک  دریگ  یم  تروص  موهفم  نیا  ساسارب  ناریا  هب  زواجت  رد  قارع  تسکـش  قارع و  ربارب  رد  یمدرم  تمواقم 
.دیسرن دوخ  فادها  هب  دروخ و  تسکش  قارع  یمدرم ، هبناج و  همه  تمواقم  اب  قارع  زواجت  زا  سپ  یلو  دوب  ناماسبان 

134 ص :

نامز نامه  رد  هکنآ  لاح  .دیدرگ  رداص  دش  فرطرب  لاغـشا  زواجت و  عوضوم  هکنآ  زا  سپ  رهـشمرخ و  حتف  اب  هینایب  نیا  . 359 - 1
رد دعب ، لاس  کی  اهنت  دـشن و  رداص  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج  مامتا  ای  همادا  روشک و  تیعـضو  هرابرد ي  يا  هینایب  هنوگ  چـیه 

.دیدرگ رداص  يدیدج  هینایب  هراب  نیا 
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نیع رد  دوب و  یـصخشم  توافتم و  فادـها  هدارا و  رکفت و  ود  لصاح  گـنج  عوقو  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  دـش  ثحب  هچنآ  رباـنب 
نآ ياهدمایپ  گنج و  زا  قارع  فالخرب  ناریا  دنتشادن و  رگیدکی  تردق  تیهام  زا  ینـشور  كاردا  کی  چیه  قارع  ناریا و  لاح 

يریگ میمـصت  مایپ و  لاقتنا  طابترا و  يرارقرب  هجیتن  رد  كرتشم و  كاردا  مهافت و  يارب  يا  هنیمز  اذل  تشادـن  ینـشور  كرد  زین 
رما نیمه  تشاد و  رثؤم  تبثم و  شقن  گنج  عورـش  يارب  زین  یطیحم  لماوع  ریاس  .تشادـن  دوجو  گنج  عوقو  زا  يریگولج  يارب 

شخب دـش و  هنیداهن  گنج  بوچراـچ  رد  قارع  ناریا و  تابـسانم  هجیتن  رد  درک و  ریذـپان  باـنتجا  ار  گـنج  عوقو  يا  هزادـنا  اـت 
.دیدرگ هیلخت  فرصم و  روشک  ود  لیسناتپ  اه و  تیفرظ  زا  یمهم 

هک نآ  تیمها  هب  رظن  .تسا  ناریا  هب  قارع  مجاـهت  هیلوا ي  جـیاتن  لـماش  هک  دراد  دوجو  يرگید  عوـضوم  ثحب  نیمه  همادا ي  رد 
راکـشآ نارگیزاب  ریاس  يا  هزادنا  ات  قارع و  ناریا و  يارب  گنج  عوقو  اب  هچنآ  دـسر  یم  رظن  هب  تسا  گنج  ياهدـمایپ  زا  یـشخب 

ود يریگ  میمصت  هقطنم و  تالوحت  قارع و  ناریا و  تابـسانم  تیهام  دوب  كاردا  لباق  ینـشور  اتبـسن  روط  هب  نیا  زا  شیپ  رگا  دش 
.داد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  نارگیزاب  شرگن  روشک و 

دش عقاو  لمع  رد  هچنآ  یلو  دوب  ناریا  تسکـش  قارع و  يزوریپ  اهروشک  ریاس  قارع و  هیلوا  تابـساحم  هیاپ ي  رب  گنج  هجیتن ي 
هک نازیم  نامه  هب  .دنا  هدرک  دیکأت  هراشا و  نآ  هب  کیژتارتسا  یماظن و  روما  نارگ  لیلحت  نارظان و  هیلک ي  هک  دوب  قارع  تسکش 

هدرتسگ ياهدمایپ  زین  ناریا  هب  قارع  مجاهت  هیلوا ي  جیاتن  داهن ، ياج  رب  يا  هدـننک  نییعت  تاریثأت  گنج  زاغآ  يارب  قارع  میمـصت 
.دریگ رارق  یسررب  هجوت و  دروم  دیاب  یعامتجا  یماظن و  یسایس -  رظن  زا  هک  تشاد  يا 

تامادقا يریگ و  میمـصت  رب  رتشیب  قارع  تسکـش  للع  اذل  دـیزرو  تردابم  گنج  هب  دوخ  فادـها  نیمأت  يارب  قارع  هکنیا  هب  رظن 
یماظن زواجت  ربارب  رد  شنکاو  کی  تیهام  داعبا و  بوچراچ  رد  اهنت  ناریا  راـتفر  هب  تسا و  زکرمتم  روشک  نیا  یماـظن  یـسایس - 

.دوش یم  هجوت 
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اب قارع  یـسایس  فادـها  نتـشادن  بساـنت  هلمج : زا  تسا  هتفرگ  تروـص  يداـیز  ياـه  ثحب  نونکاـت  قارع  تسکـش  هنیمز ي  رد 
روتـسد هدرتسگ ؛ گنج  ياج  هب  دودـحم  گنج  باختنا  رد  قارع  ياطخ  تابـساحم ؛ رد  قارع  هابتـشا  روشک ؛ نیا  یماـظن  ییاـناوت 

لیالد قارع و  يژتارتسا  یسررب  دقن و  نوچمه  رگید  لئاسم  زا  يرایـسب  ناریا و  كاخ  قمع  رد  يورـشیپ  لاح  رد  شترا  هب  فقوت 
.دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  هک  روشک  نیا  تسکش 

: دنـسیون یم  قارع ، هیلوا ي  ینیمز  مجاهت  ییاوه و  تالمح  طـلغ  يارجا  یحارط و  هب  هراـشا  اـب  دوخ  باـتک  رد  رنگاو  نمزدرک و 
ینامزاس یناماسبان  زا  هک  یتاـعالطا  رترب و  ياـهورین  لـماش  تشاد  راـیتخا  رد  يریگ  لـفاغ  زا  قارع  هک  ار  یتازاـیتما  یماـمت  ـالک 

هدرک يریگ  هجیتن  سپـس  نردـم  گنج  زا  ییاه  سرد  باتک  ناگدنـسیون  .داد  فک  زا  دوب  هدروآ  تسد  هب  ناریا  حلـسم  ياهورین 
ییارگ صصخت  دوبن  زین  دمآراک و  یلاع  یهدنامرف  يزیر و  حرط  داتس  کی  دوجو  مدع  هب  دیدرت  نودب  لضعم  نیا  زا  یـشخب  دنا :

 . .ددرگ (1) یم  زاب  قارع  شترا  رد  یماظن 

بالقنا هک  دش  راکـشآ  قارع  زواجت  زا  سپ  زور  دنچ  اهنت  اما  تشاد  يدایز  ياه  فعـض  ناریا  شترا  تسا : هدش  دـیکأت  نینچمه 
قارع هک  ارچ  تخاب  گنر  قارع  یمجاهت  هیلوا ي  تردـق  هک  دوب  اجنیا  رد  تسا و  رادروخرب  يا  هدرتسگ  یمدرم  تیامح  زا  ناریا 

نانچنآ هلئـسم  نیا  .دریذـپب  ار  یندرکن  رواب  یتافلت  دوب  رـضاح  هک  دـید  جاوم  یبـالقنا  روش  ياراد  هدـش و  جیـسب  یتلم  اـب  ار  دوخ 
 . .تفر (2) رتارف  نآ  نازابرس  اه و  حالس  دادعت  زا  هک  داد  رارق  ناریا  رایتخا  رد  يا  یماظن  يورین 

هراشا عوضوم  نیا  هب  داقتنا و  یماظن  ناوت  يریگ  هزادنا  رد  نئمطمان  يرایعم  ناونع  هب  اهورین  هسیاقم ي  شور  زا  رنگاو  نمزدرک و 
هچنآ زا  رتمک  رایـسب  دراد  رارق  یمدرم  بالقنا  کـی  ناروک  رد  هک  یتلود  : » تفرگ ارف  یتخـس  هب  ار  سرد  نیا  قارع  هک  دـننک  یم 

 . (3) .تسا » ریذپ  بیسآ  دهد ، یم  ناشن  نآ  یماظن  ياهورین  یگدامآ  مجح و 
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هب قارع  هک  ضرف  نیا  اب  قارع و  تسکش  هب  هجوت  اب  یماظن » لیلحت  هیزجت و  کی  قارع  ناریا و  گنج   » هلاقم رد  زین  شراک  میارفا 
: درک یم  باختنا  ار  ریز  قرط  زا  یکی  یتسیاب  روشک  نیا  تسا  دـقتعم  دوب ، ناریا  دـیدهت  یناسر  بیـسآ  زا  ثعب  میژر  ظفح  لابند 

يژتارتسا  » زا هکنیا  ای  دـنک  یثنخ  رگید  لیاسو  اب  ار  ناریا  راشف  هک  درک  یم  یعـس  دـیزرو و  یم  يراددوخ  گـنج  هب  مادـقا  زا  اـی  »
ناریا یـسایس  ماظن  تیهام  هب  هجوت  اب  هک  تسا  رظن  نیا  رب  يو   (1) .درک » یم  يوریپ  دودحم  دـصاقم  هب  لین  يارب  یمومع » گنج 

تـسناوت یم  طقف  دوب  دودـحم  یگنج  يانبم  رب  هک  قارع  يژتارتسا  اما  دـش  یم  هارمه  تسکـش  اـب  ـالامتحا  مه  يژتارتسا  نیا  یتح 
 . .دروخب (2) تسکش 

یم هراشا  یمهم  لئاسم  هب  قارع  يژتارتسا  یـسررب  دـقن و  رب  زکرمت  اب  شراـک  میارفا  دـننامه  زین  وزنورفید  تنـسنیو  زروتـالراک و 
دیاب یماظن  تایلمع  فده  هکنیا  تسخن  .تفرگ  یمهم  ددـعتم  ياه  سرد  ناوت  یم  قارع  يژتارتسا  زا  دنتـسه  دـقتعم  اهنآ  .دـننک 

تسردان يدیلک  تاضورفم  هوقلاب ي  جیاتن  تقد  هب  دیاب  اه  تسیژتارتسا  مجاهت ، زاغآ  زا  شیپ  هکنیا  مود  .دشاب  نمـشد  لقث  زکرم 
زاغآ هنایارگ و  یلم  تاساسحا  زورب  دـیاب  تدـم ، هاتوک  گنج  کـی  يژتارتسا  یحارط  ماـگنه  هکنیا  ماجنارـس  دـننک و  یـسررب  ار 

ياهورین هک  تسا  ییاه  لحم  ای  اه  ییاناوت  اه ، یگژیو  يانعم  هب  لقث  زکرم  هدنسیون  رظن  زا  .دوش (3)  هداد  لامتحا  ینالوط  یگنج 
شفده هب  ندیسر  يارب  مادص  .دریگ  یم  [ نمشد ] اهنآ زا  ار  ندیگنج  هب  فوطعم  هدارا  ای  یکیزیف  ناوت  [ لامعا ] لمع يدازآ  یماظن ،

اما داد  یم  شهاک  ندـیگنج  يارب  ار  ناریا  هدارا ي  ای  ییاناوت  دـیاب  گنج ، زیمآ  تملاسم  لـصف  لـح و  هب  ناریا  ندرک  راداو  ینعی 
 . .دوبن (4) هنوگ  نیا  يو  نیزاغآ  يژتارتسا 

.دوب ینیمخ  [ ماما ] هب رادافو  یهاپس  ياهورین  ناریا و  یماظن  ياهورین  نارهت ، لماش  زتیوزوالک ، هیرظن  بوچراچ  رد  ناریا  لقث  زکرم 
ار نارهت  هلمح و  ناریا  هب  شیاـهورین  لـک  زا  هدافتـسا  اـب  قارع  رگا  دوب و  یگرزب  رایـسب  رطخ  شریذـپ  ياـنعم  هب  نارهت  هیلع  هلمح 

رگید دروخ  یم  تسکش  درک و  یم  دیدهت 
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رتشیب ناریا  شترا  ناوت  اب  هسیاقم  رد  قارع  شترا  ناوت  دنچ  ره  .تشادن  كوکرک  یتفن  هزوح ي  دادغب و  زا  عافد  يارب  ییاوق  چیه 
رطخ ناریا  شترا  يدوباـن  يارب  شـالت  نیارباـنب  .درک  رییغت  تبـسن  نـیا  دـش  جیـسب  ریگارف  یگنج  يارب  ناریا  هـک  یناـمز  اـما  دوـب 

، بیترت نیدب  .تخادنا  یم  رطخ  هب  ناریا  لباقتم  تالمح  ربارب  رد  ار  قارع  یتفن  ياه  هزوح  دادـغب و  تشاد و  هارمه  هب  ار  تسکش 
مادـص يارب  ار  رطخ  لاـمتحا  ناریا ، شترا  هبناـج  همه  نداد  تسکـش  اـی  نارهت  هب  هلمح  ياـه  هنیزگ  هـک  تـفرگ  هجیتـن  ناوـت  یم 

 . .داد (1) یم  شیازفا 

، عماج يژتارتسا  کی  هعـسوت  حرط و  ماگنه  هک  دـنناد  یم  عوضوم  نیا  ار  مادـص  يژتارتسا  زا  رگید  سرد  زروتـالراک  وزنورفید و 
نیموس و دوش (2) و  هتفرگ  رظن  رد  يژتارتسا  رب  یتسردان  نیا  ریثأت  دوش و  هداد  یـساسا  تاـضورفم  ندوب  تسرداـن  لاـمتحا  دـیاب 

دناوت یم  سح  نیا  اریز  دریگب  رظن  رد  ار  لباقم  فرط  هنایارگ  یلم  سح  دیاب  گنج  رگزاغآ  هک  تسا  نیا  سرد  نیرت  مهم  دـیاش 
 . .دهد (3) شرتسگ  هرظتنم  ریغ  روط  هب  ار  تنوشخ  دنک و  دحتم  مه  اب  ار  فلتخم  یبهذم  يداژن و  ياه  هورگ 

يژتارتسا نیا  هک  یتاضورفم  دوب و  هرکاذم » هلمح و   » مادص يژتارتسا  دنریگ : یم  هجیتن  یسررب  نیا  زا  سپ  زروتالراک  وزنورفید و 
رد درک  دـهاوخ  راداو  هرکاذـم  هب  ار  ناریا  دودـحم ، هلمح ي  هک  دوب  نیا  مادـص  قطنم  زا  یـشخب  .دوب  تسردان  دوب  راوتـسا  نآ  رب 

قارع یبهذـمریغ  میژر  زا  نآ  یکیژولوئدـیا  رفنت  یناسنا و  يورین  رظن  زا  ناریا  ریگمـشچ  يرترب  نینچمه  .دـشن  نینچ  هک  یتروص 
 . .دنهدن (4) رد  نت  تسکش  هب  نایناریا  ات  دش  ثعاب 

یتساک فعـض و  طاقن  هب  دننک  زکرمت  ناریا  تردـق  رب  هکنآ  زا  شیب  نآ  لیالد  قارع و  تسکـش  هرابرد ي  نارگ  لیلحت  نارظان و 
نشور یلو  دشاب  یم  دامتعا  لباق  حیحـص و  هزادنا  هچ  ات  تواضق  شور و  نیا  هک  هظحالم  نیا  زا  ادج  .دنا  هدرک  هجوت  قارع  ياه 

تردـق یعامتجا و  لیـسناتپ  زا  لصاح  يدـنمناوت  زا  یـشخب  الباقتم  قارع و  ياه  یتساک  فعـض و  طاقن  گنج  عوقو  اـب  هک  تسا 
اب هچنآ  هک  تسا  حرطم  نانچمه  شسرپ  نیا  نیا ، دوجو  اب  .دش  راکشآ  تمواقم  يارب  ناریا  یگدننک  جیسب 
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تفرگ و یم  لکـش  گنج  هب  یهتنم  ياهدـنور  مه  زاب  ایآ  دـش  یم  هتخانـش  كاردا و  نیا  زا  شیپ  رگا  دـش  راکـشآ  گـنج  عوقو 
تردق گنج  عوقو  زا  سپ  تروص  ره  رد  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  نآ  رب  لمأت  ترورـض  لاؤس و  نیا  هب  هجوت  دـش ؟ یم  عقاو  گنج 

؛ دروخ تسکـش  روشک  نیا  هجیتن  رد  درک و  راکـشآ  ار  قارع  تردـق  يژتارتسا و  ياه  یتساک  اه و  فعـض  قارع  ربارب  رد  دوجوم 
ربارب رد  یعافد  یگدامآ  یگدنرادزاب و  تردق  هب  لیدبت  يارب  ار  نآ  زین  ناریا  درک و  یم  كاردا  قارع  ار  تردـق  نیا  رگا  نیاربانب 
عوقو تروص  رد  هکلب  دوش  عنام  ناریا  هب  قارع  مجاهت  زا  تسناوت  یم  اـهنت  هن  ـالامتحا  درک ، یم  یهدـناماس  یلاـمتحا ، تاـمجاهت 

هام تسیب  تدم  هب  روشک  كاخ  زا  عبرم  رتمولیک  رازه  هدزناپ  دندروخ و  یم  تسکش  يزرم  رفص  هطقن  رد  نمشد  ياهورین  گنج ،
.دش یمن  لاغشا 

یـساسا مهم و  ياهدـمایپ  زا  یکی  قارع  زواجت  ربارب  رد  ناریا  تلم  شنکاو  زا  لصاح  یعافد  تردـق  روهظ  هظحـالم ، نیا  زا  ادـج 
درک روهظ  يدـیدج  تردـق  هک  تسا  تیمها  زئاح  تهج  نیا  زا  عوضوم  نیا  .درک  یـسررب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  گنج  عوقو 

اجیردت ار  روشک  یماظن  یسایس -  تالوحت  هکلب  داد ، لکش  ار  ناریا  یعافد  تردق  تخیر و  مه  رد  ار  قارع  تابساحم  اهنت  هن  هک 
 - یـسایس تالوحت  أشنم  گنج  زاغآ  رگید ، ترابع  هب  .داد  رارق  ریثأت  تحت  نآ  زا  سپ  يا  هزادـنا  ات  گـنج و  لاـس  تشه  یط  رد 

یعامتجا یسایس -  تالوحت  رب  نآ  ریثأت  گنج و  عوقو  یقالت  زا  بالقنا  گنج و  یگتسویپ  تسا و  بالقنا  لوا  ههد  رد  یعامتجا 
یم يراذـگ  هیاپ  دریگ و  یم  ماهلا  هثداح  نیمه  زا  قارع  ربارب  رد  گنج  شور  گنج و  یماظن  تالوحت  تیهام  دوش و  یم  لصاح 

.دشاب رثأتم  رما  نیمه  زا  سدقم  عافد  هتفه  يرازگرب  ناریا و  هب  قارع  زواجت  درگلاس  اب  ههجاوم  رد  مهم  لماوع  زا  یکی  دیاش  .دوش 
زورب رگزواجت  ربارب  رد  تمواقم  عافد و  هکلب  تسین ، نمشد  زواجت  ای  گنج  زا  لیلجت  يانعم  هب  گنج  زاغآ  تشادیمارگ  عقاو ، رد 

لیلجت هجوت و  دروم  نیاربانب  تسا و  هدـش  بجوم  ار  روشک  یماظن  یعاـمتجا و  یـسایس -  گـنهرف  رد  نادواـج  هساـمح ي  یعون 
.دریگ یم  رارق 
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میمصت يوگلا  اب  مادص  هنایوج  هرطاخم  ياه  شیارگ  هب  هجوت  اب  ناریا  هب  هلمح  يارب  يریگ  میمصت  رد  قارع  راتفر  تروص ، ره  رد 
زیرگرطخ (2) و ياهوگلا  ساسارب  مادص  رگا  هک  یتروص  رد  تسا  حیـضوت  لباق  يزوریپ  تارمث  هب  هجوت  ریذپرطخ (1) و  يریگ 

.دش یم  فرصنم  ناریا  هب  هلمح  زا  الامتحا  درک  یم  يریگ  میمصت  یلامتحا  ياهررض  هب  هجوت 

طیارـش زا  هک  یکاردا  يداقتعا و  یگنهرف -  تاظحالم  .دوب  اه  هنیزه  مامت  شریذپ  اب  بالقنا  زا  عافد  ناریا  يریگ  میمـصت  يوگلا 
ای تراـسخ  لـمحت  يارب  مدرم  یگداـمآ  نازیم  هعماــج و  رب  مکاــح  ياــه  شزرا  هـمه  زا  رت  مـهم  تـشاد و  دوـجو  تادــیدهت  و 

بـالقنا و زا  عاـفد  رب  زکرمت  هجیتن ، رد  .تشاد  ریثأـت  شقن و  يریگ  میمـصت  نیا  رد  يراذگتسایس (3)  کی  زا  یـشان  يریذپرطخ 
دوب یعامتجا  یـسایس -  فلتخم  حوطـس  قفاوت  عامجا و  دروم  گنج  عوقو  زا  يریگولج  يارب  یـسایس  ياـه  شور  نتفرگ  هدـیدان 

یبالقنا تینهذ  تارکفت و  ساسارب  وگلا  نیا  ذاختا  .تشادـن  دوجو  زین  قارع  ربارب  رد  یگدـنرادزاب  يارب  مزال  تردـق  هکنیا  نمض 
 - یسایس دیدج  رکفت  يریگ  لکـش  زواجتم و  ربارب  رد  عافد  رد  نآ  ياهدمایپ  راثآ و  یلو  درکن  يریگولج  گنج  عوقو  زا  دنچ  ره 

ینومزآ نودـب  نآ  ققحت  هک  یعوضوم  .دوب  دـنور  نیمه  دـنیآرب  نآ  تیبثت  ماـظن و  رارقتـسا  .تشاد  یمهم  شقن  یتینما  یماـظن و 
.دش یمن  لصاح  نیداینب  يدج و 

طوقس يارب  یللملا  نیب  عامجا  هب  اما   (4) .میشاب » هدرک  یتاهابتشا  تسا  نکمم  : » تسا دقتعم  گنج  عوقو  هرابرد ي  یمشاه  ياقآ 
لیمحت ام  رب  ار  گنج  دـنهاوخ  یم  دراد و  دوجو  يریگرد  زا  يراثآ  میدـید  یتقو  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  بـالقنا  ماـظن و 

زا میتسناوت  یم  زورما  هبرجت  اب  ام  دیاش  هک  تسا  نیا  ام  يدنب  عمج  لک  رد  .دوشن  زاغآ  گنج  هک  میدرک  یم  يرتشیب  شالت  دـننک 
 . (5) .مینک » يریگولج  گنج  زورب 

140 ص :

ص 29. ذخأم 54 ، . 371 - 1
ص 29 و 30. ذخأم 54 ، . 372 - 2

لباقتم یگتسباو  يایند  رد  یجراخ  يراذگتسایس  تیهام  باتک  یجراخ  تسایس  ياه  هتـساوخ  حرط  نوسیروم  گلزا و  . 373 - 3
ص 271. ، 1381 موس ، پاچ  سموق ، تاراشتنا  هداز ، فیس  نیسح  رتکد  همجرت  اهروشک ،

،1382  / 7  / 15 قرش ، همانزور  يربهر ، ناگربخ  سلجم  یمسر  سالجا  هیحاتتفا  مسارم  رد  یناجنسفر  یمـشاه  نانخـس  . 374 - 4
ص 4.

.1379  / 10  / 17 یناجنسفر ، یمشاه  اب  هدنسیون  یصاصتخا  هبحاصم  . 375 - 5
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گنج موادت 

یلامجا شرازگ  گنج : موادت 

هاگ چیه  لیلد  نیمه  هب  .دوب  ناریا  رب  گنج  لیمحت  تیهام  فادـها و  زا  رثأتم  ناریا ، كاخ  هب  مجاهت  زا  سپ  گنج  همادا ي  قطنم 
تلع هکنیا  ضرف  اب  لصف  نیا  رد  .دندادن  ماجنا  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  یساسا  یمادقا  گرزب  ياه  تردق  یللملا و  نیب  عماجم 

هتـسویپ ناریا  رب  گنج  لیمحت  ياه  تسایـس  فادها و  اب  یعون  هب  دـعب ، لحارم  رد  ناریا و  هب  قارع  زواجت  زا  سپ  گنج  همادا ي 
.دوش یم  یسررب  رهشمرخ  حتف  ات  گنج  عورش  لصاف  دح  رد  الامجا  گنج  تالوحت  دوب ،

: دوب ریز  دراوم  لماش  روشک  نیا  یماظن  ماقم  کی  هتفگ ي  هب  قارع  یماظن  یسایس و  فادها 

؛ ناریا ياهورین  ندرک  ریگرد  فده  اب  ناریا  برغ  لامش  یتایلمع  هقطنم  رد  قارع  ياهورین  تیبثت   - 1

تمـس هب  ناریا  يورـشیپ  زا  يریگولج  روظنم  هب  ساسح  قطاـنم  اهرهـش و  لاغـشا  يارب  یناـیم  یتاـیلمع  هقطنم ي  رد  يورـشیپ   - 2
( ینایم هقطنم  رد  قارع  قرش  ياهزرم  قیمعت  ( ؛ دادغب

ياهرهـش دـنورا و  دور  قرـش  هنارک  زاوها ، لوفزد ، ياهرهـش  لاغـشا  فدـه  اـب  دوب ، گـنج  یقیقح  روحم  هک  بوـنج  روـحم   - 3
.رهشهام ناگداش ، تمس  هب  يورشیپ  نادابآ و  رهشمرخ و 

 . .دش (1) یم  لصاح  ناریا  رب  قارع  هدارا ي  لیمحت  روشک و  یتابث  یب  ناریا ، تموکح  ینوگنرس  رد  تیقفوم  تروص  رد 

141 ص :

ص 62. ص 1377 ، نارهت ، هاپس ، یگنهرف  زکرم  ینوراق ، ناندع  همجرت  یقرش ، هزاورد  یناریو  ییارماسلا ، قیفو  . 376 - 1
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5400 پوت ، هضبق  ینابیتشپ 800  زا  يرادروخرب  اب  هدایپ  هزیناکم و  یهرز ، رکـشل  پیت و  لماش 48  قارع  یماظن  ياهورین  دادعتسا 
.دوب رتپوک  یله  دنورف  امیپاوه و 400  دنورف   366 ربرفن ، کنات و  هاگتسد 

هناریگ لفاغ  یتایلمع  رد  ات  دوب  دهاوخ  رداق  یللملا  نیب  ياه  تیامح  یماظن و  تردق  رب  اکتا  اب  قارع  هک  دـش  یم  ینیب  شیپ  نینچ 
يزوریپ زا  سپ  ناریا  يداصتقا  یماظن و  یـسایس -  تیعـضو  لیلد  هب  هیلوا  ياه  یـسررب  رد  .دـنک  نیمأـت  ار  دوخ  فادـها  عیرـس  و 

هجوت قارع  تسکـش  ناکما  هب  نارگ  لیلحت  نارظان و  اه و  یقارع  تابـساحم  رد  دیـسر و  یم  رظن  هب  یمتح  قارع  يزوریپ  بالقنا ،
عامجا و دروم  نآ  ياهدـمایپ  یمالـسا و  بالقنا  اب  هلباـقم  يارب  دوب  لـح  هار  نیرخآ  هک  یماـظن ، هلخادـم ي  عقاو ، رد  .دوب  هدـشن 

.تسا دعاسم  راومه و  رظن  دروم  فادها  ققحت  يارب  عاضوا  هک  دش  یم  ینیب  شیپ  نینچ  دوب و  قفاوت 

رد .دـندرک  زاغآ  ار  فلتخم  ياـهروحم  رد  يورـشیپ  رویرهش 1359  خـیرات 31  رد  يرـسارس  مجاهت  زاغآ  زا  سپ  قارع  ياـهورین 
هخرک هناخدور  برغ  هقطنم ي  رد  يورشیپ  اب  یهرز  رکشل 10  هزیناکم و  رکـشل 1  دوب ، گنج  یقیقح  روحم  هک  بونج  هقطنم ي 

.دنتشاذگ رس  تشپ  ار  هناخدور  تشپ  ات  زرم  يرتمولیک  داتشه  هلصاف ي  زور ، راهچ  زا  سپ 

هب تعاس  زا 21  سپ  هیدیمح ، درگنسوس و  رهش  هرـصاحم  ناتـسب و  رهـش  لاغـشا  اب  یهرز  رکشل 9  درگنـسوس  ناتـسب -  روحم  رد 
.دش کیدزن  زاوها  رهش  هزاورد 

زاوها بونج  يرتمولیک  رد 15  درون  هقطنم  ات  دیمح  ناگداپ  ریفج و  فرـصت  زا  دعب  هزیناکم  رکشل 5  زاوها  یبرغ  بونج  روحم  زا 
.دندرک يورشیپ 

صوصخم يورین  پیت 23  یهرز و  رکشل 3  قمع ، رد  يورشیپ  رهشمرخ و  نادابآ و  رهـش  ود  فرـصت  فده  اب  رهـشمرخ  روحم  زا 
، هینامیلس هقطنم  رد  نوراک  هناخدور ي  يور  لپ  بصن  اب  راچان  رکشل 3  رهشمرخ ، ناعفادم  تمواقم  لیلد  هب  هک  دندش  لمع  دراو 

.دروآرد هرصاحم  هب  ار  نادابآ  زور ، زا 34  سپ  رهشمرخ  لاغشا  رب  هوالع  درک و  روبع  نوراک  زا 

هب يزرم  قطانم  رد  مهم  ياهرهش  لاغشا  هرصاحم و  اب  روشک  كاخ  زا  عبرم  رتمولیک  رازه  هدزناپ  لاغشا  قارع و  يرـسارس  هلمح ي 
، ناتسزوخ ناتسا  رد  هژیو 
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هب هجوت  اب  ینانخس  رد  مادص  .تسا  هدش  مهارف  ناریا  رب  قارع  هدارا  لیمحت  ناکما  هک  دروآ  دوجو  هب  اه  یقارع  يارب  ار  روصت  نیا 
هدـش و لئان  دوخ  یـضرا  دـصاقم  هب  قارع  درک : مالعا  ناریا  كاخ  هب  زواجت  زا  سپ  تعاـس  اهنت 24  یقارع ، ياهورین  ياهورـشیپ 

تساوخرد ناریا  زا  ربماتپس  رد 22  زین  للم  نامزاس  .دنزادرپب (1)  هرکاذم  هب  هتـشاذگ و  رانک  ار  اه  تموصخ  تسا  لیام  شروشک 
زا سپ  تعاس  هک 24  تینما  ياروش  سالجا  نیتسخن  .ددـنب  راک  هب  زیمآ  تملاسم  لح  هب  کمک  يارب  ار  دوخ  هلیمج  یعاسم  درک 

.دیسر نایاپ  هب  روز  زا  هدافتسا  رد  يراددوخ  يارب  فرط  ود  زا  تساوخرد  هینایب و  رودص  اب  اهنت  دش ، رازگرب  ناریا  هب  قارع  زواجت 
 . (2)

هب زواجت  زا  لصاح  تیعـضو  رب  ار  قفاوت  عامجا و  یعون  اهروشک  ریاس  للم و  نامزاس  عضوم  قارع و  یماظن  ياـه  شـالت  هجیتن ي 
رد روضح  رب  اکتا  اب  دندوب  راودیما  دندرک و  یم  تیاضر  راهظا  هدمآ  تسد  هب  هجیتن  زا  اه  یقارع  نایم ، نیا  رد  دنک  یم  نایب  ناریا 

گنج هب  نداد  همتاخ  يارب  هک  ییاه  شالت  هیلک ي  تیعضو ، نیا  بقاعتم  .دنیامن  لیمحت  ناریا  رب  ار  دوخ  هدارا ي  یلاغشا ، قطانم 
.دریذپب ار  سب  شتآ  دنک و  تقفاوم  گنج  هب  نداد  نایاپ  اب  ناریا  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  تفرگ  یم  تروص  هلحرم  نیا  رد 

ریثأت تحت  هک  يرـسارس  تمواقم  اب  یلو  دـش  کـیژتارتسا  يریگ  لـفاغ  راـچد  گـنج  عوقو  قارع و  مجاـهت  ربارب  رد  هچرگ  ناریا 
مه رد  مک  مـک  ار  قارع  شترا  یمجاـهت  تردـق  تـفرگ ، لکـش  هعماـج  رد  ینهذ  یگداـمآ  داـجیا  يارب  ماـما  يربـهر  بـالقنا و 

عـضاوم زا  ریثأت  اب  ات  دـش  ببـس  نارحب  لرتنک  تیریدـم و  رد  ییاناوت  قارع و  یماکان  هدـهاشم  زا  لصاح  سفن  هب  دامتعا  .تسکش 
: دوش نییعت  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  ناریا  طیارش   (3) ماما ،

؛ زواجتم تیموکحم   - 1

143 ص :

ص 50. ، 1373 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  رهشمرخ ، ات  رهش  نینوخ  نایدورد ، دمحم  . 377 - 1
ص 34 و 35. ، 1380 مراهچ ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایاپ ، ات  زاغآ  نایدورد ، دمحم  . 378 - 2

هناخ زا  ات  هک  دیوگ  یم  ناریا  : » دـندومرف تفرگ  یم  تروص  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  هک  ییاه  شالت  هب  هجوت  اب  ماما  . 379 - 3
دوشن و ناربج  دیدز  ناریا  هب  هک  ییاهررـض  ات  دیتسه و  مرجم  امـش  هک  دوشن  مولعم  دـیا  هدرک  هک  ییاه  مرج  ات  دـیورن و  نوریب  ام 

(. ص 76 دلج 16 ، رون ، هفیحص  « ) .درادن ینعم  حلص  دوشن ، ناربج  هب  مکح 
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؛ یلاغشا قطانم  زا  ینیشن  بقع   - 2

؛ ناریا هب  تمارغ  تخادرپ   - 3

؛ ناشروشک هب  یقارع  ناگدنهانپ  تشگزاب   - 4

چیه قارع  زا  تیاـمح  رد  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  ياـهراشف  ربارب  رد  گـنج  هب  نداد  همتاـخ  يارب  دوخ  عـضاوم  رب  ناریا  يراـشفاپ 
دقتعم مادـص  تاحیـضوت  رباـنب  اـه  یقارع  .درک  مهارف  ار  گـنج  همادا ي  طیارـش  قطنم و  یعون  هب  درکن و  داـجیا  یـشیاشگ  هنوگ 

يورشیپ رتمولیک  ات 110  نیب 20  رتمولیک  روط 550  هب  يا  ههبج  رد  قارع  ياهورین  تسا و  هدمآرد  تسرد  اهنآ  تابـساحم  دـندوب 
: داد رارق  دیکأت  دروم  ار  ریز  طیارش  قارع ، شترا  لاغشا  تحت  قطانم  هب  اکتا  اب  مادص  .دنا (1)  هدرک 

؛ دسانشب تیمسر  هب  ار  قارع  یضرا  قوقح  ناریا   - 1

؛ دنکن هلخادم  قارع  یلخاد  روما  رد   - 2

؛ دهدب لباقتم  لوق  يراوج  مه  نسح  تیاعر  هب   - 3

برع قـح  رب  ناـبحاص  هب  هدـمآرد  ناریا  فرـصت  هب  لاـس 1971  رد  هـک  ار  یـسوموبا  کـچوک و  بـنت  گرزب و  بـنت  ریازج   - 4
 . .دنادرگزاب (2)

ییاه نیمزرس  برعلا و  طش  رب  ام  تیمکاح  هب  ناریا  هک  مینک  یم  هرکاذم  یطرش  هب  تفگ  زین  قارع  تقو  هجراخ  ریزو  زیزع  قراط 
نتفریذـپن ندرکن و  هرکاذـم  تروص  رد  هک  دـندرک  دـیدهت  ناریا  هب  راشف  يارب  اـه  یقارع  .دراذـگ (3)  مارتـحا  میا  هدرک  دازآ  هک 

.دنهد یم  همادا  ناتسزوخ  فرصت  يورشیپ و  هب  قارع ، طیارش 

طیارش تدم  زارد  رد  ناریا  دوب  راودیما  روشک  لخاد  رد  یتابث  یب  ياهدنور  زا  تیامح  یلاغـشا و  قطانم  فرـصت  رب  اکتا  اب  قارع 
هک یلاـح  رد  ناریا  .دروآ  تسد  هب  یـسایس  هنحـص  رد  دوـب  ناوتاـن  نآ  بسک  زا  یماـظن  هنحـص ي  رد  ار  هچنآ  دریذـپب و  ار  قارع 

لیمحت يارب  ار  مزـال  مرها  یلاغـشا ، قطاـنم  رد  یقارع  ياـهورین  روـضح  لـیلد  هب  یلو  دوـب  هدرک  فـقوتم  ار  قارع  یماـظن  نیـشام 
ناریا یماظن  ياوق  ربارب  رد  هک  دوب  يا  هنیزگ  اهنت  رگ  لاغـشا  ياهورین  روضح  هب  نداد  نایاپ  .تشادـن  قارع  رب  دوخ  ياـه  هتـساوخ 

.تشاد رارق 
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شالت .دش  دیکأت  یلاغشا  قطانم  يزاسدازآ  ترورض  رب  قارع ، هناریگ ي  لفاغ  مجاهت  زا  یـشان  رابغ  نتـسشنورف  زا  سپ  هلـصافالب 
هدیـسر تسب  نب  هب  یماظن  رظن  زا  هک  یلاح  رد  زین  روشک  دیـسرن و  هجیتن  هب  روظنم  نیا  يارب  کیـسالک  ياهورین  ردص و  ینب  ياه 

.دش لیدبت  اهرهش  لخاد  رد  زیمآ  تنوشخ  يریگرد  هب  یسایس  تاشقانم  دش و  نارحب  راچد  یتینما  یـسایس -  طیارـش  ظاحل  هب  دوب 
دـش دهاوخ  راچد  یتینما  یـسایس -  یتابث  یب  هب  ناریا  دوش و  یم  داجیا  گنج  عوقو  اب  دـندرک  یم  روصت  اه  یقارع  هچنآ  عقاو ، رد 

.دش داجیا  تفرگ و  لکش  اجیردت  دوب ، هدرک  لاغشا  ار  یقطانم  نمشد  هک  یلاح  رد  دیدج و  هلحرم ي  رد 

هب یماظن  تالوحت  اب  هارمه  اجیردت  دـش و  زاغآ  اهرهـش  نورد  زا  یـسایس  تالوحت  اب  یماظن  لاغـشا  یـسایس و  یتابث  یب  زا  راذـگ 
هـشیدنا رکفت و  بوچراچ  رد  جیـسب  هاپـس و  شترا ، ياهورین  دیدج  شیارآ  بیکرت و  .تفای  شرتسگ  قیمعت و  گنج  ياه  هنحص 

گنج مود  لاس  رد  تایلمع  راهچ  یط  ار  یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  هنیمز ي  یماظن ، دـیدج  ياه  کیتکات  اب  هارمه  یماظن  دـیدج 
.درک مهارف 

تـالداعم رد  رییغت  قارع و  یماـکان  رما  نیا  اذـل  دـش  یمن  ینیب  شیپ  هبـساحم و  قارع  زواـجت  ربارب  رد  ناریا  تمواـقم  هکنیا  هب  رظن 
ورف یتینما  یسایس -  نارحب  کی  رد  ناریا  هک  یلاح  رد  دیدج و  هلحرم ي  رد  نینچمه  تشاد ، لابند  هب  ار  گنج  یماظن  یسایس - 

هجیتن .دوب  هدـشن  هبـساحم  دزاس  دازآ  ار  یلاغـشا  قطانم  قارع  یماـظن  ياوق  نتـسکش  مهرد  اـب  دـناوتب  ناریا  هکنیا  ناـکما  دوب  هتفر 
هلجم .داد  رارق  هجوت  دروم  ار  هقطنم  حطس  رد  بالقنا  شرتسگ  لامتحا  اددجم  قارع ، تسکش  لامتحا  اه و  يزوریپ  نیا  زا  لصاح 

رد دیسر  یم  رظن  هب   (1) .تفای » دهاوخ  شرتسگ  سراف  جیلخ  ياه  نیشن  خیش  رد  بالقنا  ناریا ، يزوریپ  تروص  رد  : » تشون میات 
ياه هناسر  .تسا  هتفرگ  رارق  رییغت  شوخ  تسد  یبرع  هنایمرواخ  سراف و  جـیلخ  هقطنم ي  رد  یـسایس  تالداعم  دـیدج ، هلحرم ي 
رگید درف  ینیزگیاج  مادـص و  طوقـس  هب  هلحرم  نیا  رد  دـنتفگ  یم  نخـس  ناریا  طوقـس  قارع و  يزوریپ  زا  هتـشذگ  رد  هک  يربخ 

.دندرک هجوت 
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میمـصت .دوب  يراوشد  لاس  ام  يارب  لاس 1982  : » تفگ دوب  هدـش  قارع  ریگنابیرگ  هک  يراوشد  تیعـضو  هرابرد ي  اهدـعب  مادـص 
 . (1) .میدرک » رقتسم  دادغب  فارطا  رد  ار  دراگ  مینک و  عافد  دادغب  زا  طقف  میتفرگ 

هقطنم و ياـهروشک  زا  کـی  چـیه  يارب  قارع  تسکـش  رطخ  هقطنم و  رد  نآ  باـتزاب  ناریا و  يرترب  اـب  دـیدج  تیعـضو  شیادـیپ 
یم دوب  هدمآ  دوجو  هب  ناریا  رد  هاش  طوقـس  بالقنا و  يزوریپ  اب  هک  ار  یجیاتن  نامه  اریز  دوبن ؛ ینتفریذپ  یللملا  نیب  ياه  تردـق 
زاغآ هطقن  عوضوم  نیمه  داد و  رییغت  ار  گـنج  هیلوا  فادـها  قارع  تسکـش  ناریا و  يرترب  عقاو  رد  .دـشاب  هتـشاد  یپ  رد  تسناوت 

.دوب گنج  یماظن  یسایس -  دنور  تالداعم و  رد  رییغت 

نودب گنج  ، » اکیرما قبسا  هجراخ ي  ریزو  رجنیسیک ، يرنه  هیرظن ي  ساسارب  گنج  زاغآ  زا  سپ  هتفه  کی  اهنت  هک  اه  ییاکیرما 
لوا و تیولوا  رد  نیا  زا  شیپ  هک  يوروش  دیدهت  رجنیـسیک  هتفگ ي  هب  دندش و  نارگن  گنج  جیاتن  زا  دندرک  یم  لابند  ار  هدـنرب »

دیاب گنج  تفگ : نانخـس  یط  زین  اکیرما  تقو  عافد  ریزو  .تفرگ (2)  رارق  مود  تیولوا  رد  دوب  درس  گنج  يریگ  لکـش  بجوم 
 . .دوب (3) دهاوخن  ام  یلم  عفانم  تهج  رد  انیقی  ناریا  يزوریپ  نوچ  دنزن  مه  رب  ار  هقطنم  تابث  هک  دبای  نایاپ  یقیرط  هب 

ریاس ییورایور  هلباقم و  داعبا  ناریا ، يزوریپ  راهم  يارب  شالت  یتاعالطا و  یـسایس و  داعبا  رد  قارع  زا  تیامح  رد  اکیرما  تسایس 
ياه هتساوخ  يرترب و  هب  هجوت  نودب  يا  هینایب  یط  زین  للم  نامزاس  .داد  شرتسگ  لکـش و  ناریا  اب  ار  یللملا  نیب  عماجم  اهروشک و 

.دش راتساوخ  ار  گنج  هب  نداد  نایاپ  ناریا ،

نامزاس هیلع  لیئارـسا  تامادقا  دندوب  ناریا  يزوریپ  زا  لصاح  جیاتن  ریگرد  سراف  جیلخ  هقطنم ي  ياهروشک  ناریا و  هک  یلاح  رد 
رد قارع  .داد  رارق  ریثأت  تحت  ار  برع  ناهج  هقطنم و  تالوحت  توریب ، لاغـشا  ناـنبل و  هب  زواـجت  سپـس  نیطـسلف و  شخب  يدازآ 

یقاب زا  ینیشن  بقع  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  نانبل ، بونج  هب  لیئارسا  زواجت  ناریا و  اب  گنج  رد  یماظن  یسایس -  تالوحت  هب  خساپ 
.درک مالعا  دوب -  عبرم  رتمولیک  رازه  جنپ  هک  یلاغشا -  قطانم  هدنام 
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تیامح يارب  اکیرما  دیدج  يژتارتسا  تسایس و  رثا  رب  دوب ، قارع  رب  يرترب  لصاح  نونکات  هک  ناریا  يریگ  میمـصت  طیارـش  اضف و 
مهم قارع و  اب  گنج  رد  یماظن  تالوحت  اب  نآ  یگتسویپ  روصت  نانبل و  بونج  هب  لیئارسا  زواجت  .درک  رییغت  ناریا  راهم  قارع و  زا 
ياه یگدـیچیپ  داعبا و  گنج ، هب  نداد  نایاپ  يارب  للم  نامزاس  همانعطق ي  رودـص  ینیـشن و  بقع  يارب  قارع  یگداـمآ  نآ  زا  رت 

.دش لیدبت  يا  هقطنم  تالداعم  قارع و  ناریا و  گنج  دنور  رد  زاس  تشونرس  یعوضوم  هب  داد و  شیازفا  ار  يریگ  میمصت  نیا 

اهدرکیور یسررب  گنج : موادت  للع  لیلحت  هیزجت و 

شـسرپ نیا  حرط  هب  للم ، نامزاس  تینما  ياروش  همانعطق 598  شریذـپ  اب  نآ  نایاپ  هوحن ي  لاس و  تشه  تدـم  هب  گنج  موادـت 
نآ تلع  هب  ات  تسا  هدش  بجوم  گنج  ندش  ینالوط  عقاو  رد  تفای ؟ همادا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  ارچ  هک  تسا  هدـش  رجنم 

هزادنا هچ  ات  هلئسم  حرط  عوضوم و  هب  شرگن  عون  نیا  هکنیا  .دوش  زکرمت  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  يریگ  میمـصت  رب  هجیتن  رد  هجوت و 
تلع هرابرد ي  هک  تسا  نیا  مهم  هلئسم  .دریگ  رارق  یسررب  دقن و  دروم  دیاب  دراد  یتالاکشا  یتساک و  هچ  ای  تسا  حیحـص  قیقد و 

.تسا هتفرگ  لکش  یتوافتم  ياهدرکیور  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  يریگ  میمصت  تاسلج و  ثحابم  رب  زکرمت  اب  گنج  همادا ي 

دـشاب رثأـتم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ناریا  يریگ  میمـصت  زا  هکنآ  زا  شیب  نآ  تلع  گـنج و  همادا ي  عوـضوم  تسا  نـشور  هـچنآ 
زا سپ  نآ ، زا  رت  مهم  دنک و  زواجت  ناریا  هب  قارع  ات  دش  بجوم  تسخن  هجرد  رد  هک  دوب  یتایعقاو  طیارـش و  تامیمـصت ، لصاح 

رگا عقاو  رد  .تفاـی  همادا  گـنج  دوخ ، فادـها  هب  یباـیتسد  رد  روشک  نیا  یماـکان  هیلوا و  تسکـش  یتح  ناریا و  هب  قارع  زواـجت 
زین رهـشمرخ  حـتف  نامز  ات  یتح  گنج  دـیاش  دـش  یم  مهارف  ناریا  هب  قارع  زواجت  زا  سپ  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  مزال  طیارش 

.دریگ رارق  شسرپ  دروم  نآ  تلع  رهشمرخ و  حتف  زا  سپ  ناریا  يریگ  میمصت  مان  هب  یعوضوم  هک  درک  یمن  ادیپ  همادا 
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رب اکتا  اب  ات  دنتـشاد  رظن  رد  اه  یقارع  هک  دوب  هلئـسم  نیا  زا  رثأتم  يا  هزادـنا  ات  ناریا  هب  قارع  زواـجت  زا  سپ  گـنج  همادا ي  قطنم 
لیمحت ناریا  رب  ار  دوخ  طیارش  اهرهـش ) یخرب  لاغـشا  هرـصاحم و  هلمج  زا  عبرم ، رتمولیک  رازه  هدزناپ  رب  غلاب   ) یلاغـشا قطانم  مرها 

هب اذـل  تفرگ  هدـیدان  ار  مدرم  روضح  روشک و  نیا  یعافد  تردـق  ناریا ، هب  هلمح  يارب  دوخ  هیلوا ي  تابـساحم  رد  قارع  .دـنیامن 
هنیزگ قارع  ناریا ، هب  حلـص  لـیمحت  رد  یناوتاـن  یماـظن و  هنیزگ ي  تسکـش  اـب  یتیعـضو ، نینچ  رد  .تفاـین  تسد  دوـخ  فادـها 

هک ییاهزرم  هب  قارع  : » درک مالعا  ینانخس  رد  قارع ، تقو  نالوئـسم  زا  مساج ، فیطل  .تشادن  نیمز  مرها  زا  هدافتـسا  زج  يرگید 
یقاـب قطاـنم  نیا  رد  لاـس  هد  قارع  شترا  رگا  یتح  : » تفگ نینچمه  يو  .تسا » هدیـسر  دـناد  یم  دوخ  یقیقح  ياـهزرم  ار  اـهنآ 

 . (1) .تسشن » دهاوخن  سپ  زاب  اهنآ  زا  دنامب ،

ات دش  ببـس  یلاغـشا  قطانم  زا  نمـشد  ندنار  نوریب  ترورـض  رب  دـیکأت  قارع و  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  ناریا  يرادـیاپ  تمواقم و 
زا نخس  گنج و  همادا ي  هار  هک  تسا  نیا  دننک  كرد  ار  نآ  دیاب  اهنآ  هک  یعوضوم  : » تفگ ناریا  هب  باطخ  ینانخـس  رد  مادص 

 . (2) .تسا » نکممریغ  يا  هلئسم  تردق  هب  اکتا  اب  هدمآ  تسد  هب  عضاوم  زا  یقارع  ياهورین  ندنار  بقع 

هچرگ هک  دندرک  یم  روصت  اه  یقارع  .دوب  ناریا  تیعضو  زا  یماظن  یـسایس -  یبایزرا  هیاپ  رب  دیدج  هلحرم ي  رد  قارع  يژتارتسا 
هبرجت .تسین  رداق  یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  هب  یماظن  ظاحل  هب  یلو  تسا  هدرک  هجاوم  یماکان  اب  ار  قارع  شترا  عاـفد ، رد  ناریا 

، نیا رب  هوالع  .دوب  یبایزرا  نیا  تحـص  يانعم  هب  شترا  یهدـنامرف  هب  کیـسالک  ياهورین  هناـگراهچ  ياـه  تاـیلمع  تسکـش  ي 
ياهرهش لخاد  رد  اه  يریگرد  شیازفا  روشک و  یسایس  راتخاس  رد  تاشقانم  دیدشت  زا  لصاح  یتابث  یب  ناریا و  یسایس  تیعـضو 

رب هوالع  یبایزرا  نیا  .دروخ  دهاوخ  تسکش  ناریا  یسایس ، یتابث  یب  یـشیاسرف و  گنج  اب  هک  دناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  قارع  ناریا ،
ردص و ینب  هلمج  زا  یلخاد  تانایرج  اب  ار  اه  یقارع  فادها  عفانم و  دیـشخب ، موادـت  یلاغـشا  قطانم  رد  ار  اه  یقارع  روضح  هکنیا 

.داد دنویپ  نیقفانم 

148 ص :

،1981  / 1  / 18 سبقلا ، همانزور  زا  لـقن  هب  ص 119 ، ، 1366 عافد ، یلاع  ياروش  گنج ، تاغیلبت  داتـس  حلـص ، اب  زیتس  . 387 - 1
(. 1359  / 10  / 28)

12  / 27  ) 1981  / 3  / 18 هرامش 651 ، ابفلا ، هلجم  (، 1359  / 12  / 24 ، ) 1981  / 3  / 14 مادص ، نانخس  ص 122 ، نامه ، . 388 - 2
(. 1359 / 
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يزوریپ هب  گـنج  رد  قارع  هچرگ  اریز  دـندوب ؛ قفاوم  یـشیاسرف  گـنج  اـب  زین  یناـهج  ياـه  تردـق  يا و  هقطنم  نارگیزاـب  ریاـس 
مهارف ار  بالقنا  راهم  تامدقم  لاغشا ، گنج و  عوضوم  رب  روشک  نیا  زکرمت  ناریا و  كاخ  رد  اه  یقارع  روضح  یلو  دوب  هدیسرن 

.تخاس یم  مهارف  ار  ناریا  رب  گنج  لیمحت  ياه  هنیمز  هک  دوب  یفادها  زا  یشخب  عوضوم ، نیا  دوب و  هدرک 

هجوت نادب  نونکات  یلو  دـنک  یم  راکـشآ  ار  ناریا  هب  قارع  زواجت  زا  سپ  گنج  همادا ي  قطنم  يا  هزادـنا  ات  هچ  رگا  حیـضوت  نیا 
هلئـسم تروص  یماظن ، تردـق  هیاپ  رب  نآ  يزاسدازآ  یلاغـشا و  قطانم  رد  یقارع  ياـهورین  روضح  لـضعم  لـح  اریز  تسا ؛ هدـشن 

رب هوـالع  تسناوت  یم  قارع  طیارـش  شریذـپ  لاغـشا و  هلئـسم  لـح  رد  یناوتاـن  هکنآ  لاـح  درک  كاـپ  ار  یلیمحت  حلـص  لاغـشا و 
نیرت يدـج  هب  ار  عوضوم  نیا  تموکح ، تیوه  تیهام و  روشک و  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  ندـش  شودـخم  رد  نآ  ياهدـمایپ 

.دیامن لیدبت  گنج  باب  رد  شسرپ 

:. دیوگ یم  عوضوم  نیا  لیلحت  رد  روپداهرف  ياقآ 

نییاپ و راشقا  عفانم  اب  زواجت  نیا  .درب  یم  بقع  هب  لاس  اهدـص  یخیرات  رظن  زا  ار  ام  هعماج  ناریا ، یـضارا  حـتف  زواجتم و  يزوریپ  »
رتدب یلیخ  لاکـشا  یتح  گنج و  بوشآ و  زج  يزیچ  یلم ، تدـحو  نتفر  تسد  زا  اب  رگید ، يوس  زا  .دوب  داضت  رد  مه  نارگراک 

عقاو رد  قارع و  تقو  تلود  هناراکزواجت ي  گنج  ربارب  رد  هک  دوبن  يدـیدرت  نیاربانب  .دـمآ  یمن  تسد  هب  مسیـشاف  دادبتـسا و  زا 
 . (1) .دش » یم  یگداتسیا  دیاب  روشک  یضرا  هطیح ي  ظفح  يارب 

رب هوالع  هک  دوب  يدیدج  دنور  زاغآ  هلزنم  هب  ردص  ینب  فذح  زا  سپ  یماظن  دیدج  يژتارتسا  ساسارب  یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ 
عقاو رد  رهـشمرخ  حـتف  داد و  رییغت  یماظن  یلخاد و  تالوحت  دـنور  زا  ار  نارگیزاب  ریاـس  قارع و  تابـساحم  گـنج ، تیهاـم  رییغت 

.تسا دیدج  هرود ي  زاغآ  دنور و  نیا  نایاپ 

نآ نایماح  قارع و  تموکح  يارب  روشک ، نیا  ياه  یناوتان  فعـض و  قارع و  رب  ناریا  یماـظن  یـسایس -  يرترب  دـیدج  هلحرم  رد 
داجیا ییاه  ینارگن 

149 ص :

ص 77. هرامش 33 ، رذآ 1383 ، همین  همان ، همانهام  رایرهش ، رد  میکحت  رتفد  يودرا  رد  روپداهرف  دارم  ینارنخس  . 389 - 1
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یللملا نیب  قفاوت  عامجا و  دروم  يرورض و  قارع  شترا  یلامتحا  تسکش  زا  يریگولج  ناریا و  ياه  يزوریپ  راهم  هجیتن ، رد  .درک 
.تفرگ رارق  تسخن  تیولوا  رد  دوب و 

هلحرم رد  اما  دوب  هدرک  یقطنم  ار  گنج  همادا ي  یشیاسرف  گنج  بلاق  رد  ناریا  رب  قارع  هدارا ي  لیمحت  يارب  شالت  نآ  زا  شیپ 
رد .دش  بجوم  قارع  زا  تیامح  ناریا و  راهم  هلباقم و  رد  ار  يدـیدج  تادـیهمت  قارع  تسکـش  ناریا و  يرترب  زا  ینارگن  دـیدج 

بقع زواجتم ، تیموکحم  لماش  ناریا  قح  رب  ياه  هتـساوخ  ات  دش  عنام  یماظن  رظن  زا  ناریا  یناوتان  یـسایس و  یتابث  یب  لبق  هلحرم 
هب زایتما  هنوگ  ره  نداد  دـیدج ، هلحرم  رد  .دوش  هتخانـش  تیمـسر  هب  ناریا  هب  تمارغ  تخادرپ  یلاغـشا و  قطانم  زا  نمـشد  ینیـشن 

ياه هتساوخ  نیمأت  زا  عنام  هجیتن  رد  دوب و  هقطنم  رد  قارع و  رب  ناریا  یماظن  یسایس -  يرترب  نتخانـش  تیمـسر  هب  يانعم  هب  ناریا 
.دش روشک  نیا 

گنج موادت  ياه  هنیمز  المع  نآ ، رب  مکاح  تاظحالم  گنج و  رد  یماظن  یـسایس -  دیدج  تیعـضو  شیادیپ  رهـشمرخ و  حـتف  اب 
حتف هکنیا  هب  رظن  .تفرگ  لکـش  گنج  موادت  رب  رثؤم  لماوع  زا  یتوافتم  ياهدرکیور  لیلحت و  اجیردـت  ساسا ، نیا  رب  .دـش  مهارف 
يریگ میمـصت  راـتخاس  هجیتن  رد  دـنراد  گرزب  ياهدـمایپ  گرزب  ثداوح  هنوگ  نیا  اـعبط  دوب و  کـیژتارتسا  يدادـخر  رهـشمرخ 

نینچ رد  .دوبن  نکمم  تیعـضو  نیا  زا  راذگ  کیژتارتسا  يریگ  میمـصت  نودـب  هک  تفرگ  رارق  يدـیدج  تیعـضو  ربارب  رد  روشک 
، هاپس تقو  هدنامرف ي  ناضمر  تایلمع  زاغآ  هناتسآ ي  رد  نامز و  نامه  رد  هکنانچ  .تشاد  دوجو  يدایز  ياه  شـسرپ  یتیعـضو ،

حرطم ار  اه  شسرپ  نیا  یـضعب  یللملا  نیب  ياهزرم  هب  ام  ياهورین  ندیـسر  رهـشمرخ و  حتف  اب  : » تفگ ینانخـس  رد  ییاضر ، ياقآ 
نیا اب  ام  ایآ  تسین ؟ روشک  نیا  كاخ  هب  زواجت  قارع ، لخاد  هب  ام  تکرح  ایآ  میهد ؟ نایاپ  گنج  هب  تسین  رتهب  ایآ  هک  دـننک  یم 

راتخاس يریگرد  تازاوم  هب  زین  یـسایس  تانایرج  اه و  هورگ   (1) میریگ »؟ یمن  رارق  مادص  نوچ  مه  ینازواجتم  فیدر  رد  مادـقا 
رودص يریگ و  عضوم  لیلحت و  هیزجت و  هب  يریگ  میمصت  يارب  روشک  یسایس 

150 ص :

زکرم ناریا ، نیگن  همانلـصف  ، 1361  / 4  / 21 رهـشمرخ ،» حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا  فادـها  لـئالد و  ، » ییاـضر نسحم  . 390 - 1
ص 108. هرامش 4 ، راهب 1382 ، گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و 
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دوخ عضاوم  یلو  تفگ  نخس  مادص  طوقـس  ترورـض  گنج و  همادا ي  زا  ادتبا  هدوت  بزح  نایم ، نیا  رد  .دندرک (1)  مادقا  هینایب 
زا یـضعب  نینچمه  .دـندوب  گـنج  همادا ي  فلاـخم  هـک  دوـب  رثأـتم  اـه  سور  هاگدـید  زا  ـالامتحا  رما  نـیا  .داد  رییغت  هلـصافالب  ار 

تاقالم رد  زین  رگید  یخرب  یباحس (2) و  هللا  تزع  سدنهم  هلمج  زا  دندوب  يدازآ  تضهن  هب  هتـسباو  هک  سلجم  تقو  ناگدنیامن 
تیمکاح رد  يا  هرود  رد  هک  يدازآ  تضهن  نینچمه  .دـندرک  نایب  ار  دوخ  ياه  هاگدـید  سلجم ، تقو  سیئر  یمـشاه ، ياـقآ  اـب 

رداص رهـشمرخ  حـتف  کیربت  يارب  يا  هیعالطا  ادـتبا  دوب  هدـش  مهتم  يراگنا  لهـس  هب  گنج  عوقو  عوضوم  رد  یتح  تشاد و  رارق 
هتـشادن گـنج  عورـش  رد  یـشقن  ناـگرزاب ) سدـنهم  موحرم   ) تقوم تلود  هک  عوضوم  نیا  زا  يا  هیناـیب  رد  زین  نآ  زا  سپ  درک و 

حتف زا  سپ  گنج  همادا ي  اب  تفلاخم  رد  يدازآ  تضهن  لاس 1362  نیدرورف  رد  دعب ، لاس  کی  دودح  رد  هتبلا  درک ؛ عافد  تسا 
 . .درک (3) رداص  يا  هینایب  گنج  هب  نداد  نایاپ  ترورض  رهشمرخ و 

لاس و شش  تدم  هب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  تروص ، ره  رد 

151 ص :

.نایدورد دمحم  گنج ، یساسا  ياه  شسرپ  هب  کن : . 391 - 1
ام رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  لاس 1361  دادرخ  رد  : » دـیوگ یم  یمـشاه  ياقآ  اب  دوخ  تاقالم  هراـبرد ي  یباحـس  سدـنهم  . 392 - 2

مدرک و یتاـقالم  ناـشیا  اـب  هدـنب  .دـندوب  سلجم  سیئر  مه  یمـشاه  ياـقآ  .میدوب  لوا  هرود ي  یمالـسا  ياروـش  سلجم  هدـنیامن 
هک يروـط  هب  تـسه  ناریا  يارب  یعفاـنم  نمـضتم  مـه  دراد و  راـختفا  مـه  هدـمآ  تـسد  هـب  هـک  يزوریپ  نـیا  هـک  مدرک  لالدتـسا 

تسا رتهب  .دننک  یم  تاراسخ  ناربج  دننک و  یم  نیفرط  هب  ییاه  کمک  اهنآ  دوشب  حلص  رگا  هک  دنتـشاد  رارـصا  یبرع  ياهروشک 
يارب هزیگنا  فرط  نآ  زا  ناریا و  يارب  يداـیز  یماندـب  قارع ، كاـخ  لـخاد  دـیورب  رگا  سکعرب  .دوـشب  هدافتـسا  تیعقوـم  نیا  زا 

ام هک  دوب  نیا  شلالدتسا  ناشیا  دوخ  .یناریا  زابرس  يارب  ندیگنج  يارب  یگزیگنا  یب  فرط ، نیا  زا  ندیگنج و  يارب  یقارع  زابرس 
ار ورگ  نیا  .دـنک  هرکاذـم  تسین  رـضاح  يروج  نیا  .مینک  هرکاذـم  مادـص  اب  تقو  نآ  میریگب و  قارع  زا  ورگ  کی  میورب  یتسیاب 

يدازآ ویدار  اب  وگ  تفگ و   ) .میریگب ار  اهاجنآ  هک  دوب  ناشیا  دوخ  فرح  نیا  هرـصب ، نتفرگ  الثم  .تفرگ  یم  هداـس  یلیخ  ناـشیا 
(. ص 504 و 505 هبرجت ، سرد و  باتک  گنج ، درگلاس  نیمتسیب  تبسانم  هب 

اه هورگ  بازحا و  زا  یضعب  یضعب  رهـشمرخ  حتف  رد  ناریا  ماظن  يزوریپ  زا  دعب  تسا : دقتعم  دنواب  سادیمره  دواد  رتکد  . 393 - 3
گنج یمالـسا و  يروهمج  ماـظن  عفاـنم  ریاـغم  اـه  تساوخرد  عوـن  نیا  یلو  دـندش  گـنج  ناـیاپ  راتـساوخ  يدازآ  تضهن  دـننام 

! تفرگ تروص  اه  هورگ  نیا  هیلع  زین  یتخس  لمعلا  سکع  هکلب  دشن ، هداد  یخـساپ  اهاضاقت  نیا  هب  اهنت  هن  اذل  دش  هداد  صیخـشت 
حتف زا  دـعب  يدازآ  تضهن  هینایب  نیلوا  دـیوگ : یم  يا  هبحاصم  یط  زین  ییاـبطابط  قداـص  ياـقآ  ( 1380  / 6  / 25 راربا ، همانزور  )

(. 1382 ص 9  / 9  / 17 ون ، سای   ) .دوب گنج  نایاپ  رب  دیکأت  رهشمرخ 

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 1139 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_151_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_151_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_151_3
http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  روصت  نیا  اجیردت  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  يریگ  میمـصت  عوضوم  رب  زکرمت  اب  نآ  دقن  رد  يدازآ  تضهن  يریگ  عضوم  موادت 
هب زین  مهم  نیا  تسا و  هدرک  حرطم  ار  عوـضوم  نیا  هک  .تسا  هدوـب  روـشک  یـسایس  ناـیرج  اـهنت  يدازآ  تضهن  هـک  دروآ  دوـجو 

كرادـم دانـسا و  یخیرات و  تایعقاو  هک  نآ  لاح  تسا ، هتفرگ  تروص  گنج  همتاخ  اـی  همادا  يارب  روشک  يریگ  میمـصت  ماـگنه 
 . .دنک (1) یم  نایب  ار  يرگید  لئاسم  دوجوم 

همانزور رد  ناشیا  توف  زا  سپ  دوب و  هداد  ماجنا  هاپـس  یمومع  طـباور  هک   ) ینیمخ دـمحا  دیـس  موحرم  هبحاـصم  راـشتنا  اـب  اهدـعب 
هتشذگ رد  .تفرگ  رارق  ریثأت  تحت  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  دقن  ياهروحم  بوچراچ و  دش ) رشتنم  یمالسا  يروهمج 

سپ گنج  همادا ي  اب  ماما  تفلاخم  عوضوم  هبحاصم ، راشتنا  اب  یلو  دش  یم  دقن  گنج  ندش  ینالوط  يریگ و  میمصت  لصا  رتشیب 
لاس 1376 و دادرخ  مود  هثداح ي  زا  لصاح  یعامتجا  یـسایس -  لوحت  .تفرگ  رارق  اه  لیلحت  اه و  ثحب  روحم  رهـشمرخ  حتف  زا 

رارق تاهجوت  نوناک  رد  ار  گنج  همادا  اب  ماما  تفلاـخم  يریگ و  میمـصت  عوضوم  اددـجم  گـنج ، هلمج  زا  هتـشذگ  دـقن  هب  هجوت 
مه امـش  قارع  كاخ  هب  دورو  اب   » هک دوب  رواب  نیا  رب  ماما  : » دیوگ یم  دـهد و  یم  حیـضوت  ار  ماما  رظن  ییابطابط  قداص  ياقآ  .داد 

لوئـسم هک  يا  هعومجم  عقاو  رد  درک و  تمواقم  گنج  همادا ي  اب  تقفاوم  يارب  مه  هتفه  ود  دودح  ماما  یتح  دیوش .» یم  زواجتم 
شور شنم و  .دنک  ادیپ  همادا  دیاب  گنج  هک  دـندوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  تیرثکا  دـندوب  گنج  روما  هرادا  روشک و  یـسایس  هرادا 

دش نیرفآ  لکشم  لمع  ماقم  رد  هک  اهدعب  تفریذپ  یعمج  تروشم  زا  دعب  دوخ و  رظن  فالخ  ار  يا  هلئسم  یتقو  هک  دوبن  نیا  ماما 
هدیقع فالخ  گنج  همادا ي  .دینکن  ار  راک  نیا  متفگ  هک  نم  هک  دیوگب  دنک و  تتامش  ار  نارگید 

152 ص :

تـضهن يریگ  عـضوم  يواـح  كرادـم  هیلک  يدزی  مـیهاربا  رتـکد  يدازآ  تـضهن  تـقو  ریبد  اـب  يروـضح  تاـقالم  رد  . 394 - 1
باتک و راشتنا  ای  ینارنخـس  ای  هینایب  رودـص  اب  تضهن  يریگ  عضوم  رگناـیب  هک  يدنـس  هنوگ  چـیه  دانـسا  نیا  رد  .دـش  تساوخرد 

.تشادن دوجو  دشاب  يریگ  میمصت  اب  نامزمه  رهشمرخ ، حتف  زا  سپ  گنج  مامتا  دروم  رد  داهنشیپ  هئارا  يارب  هلاقم 
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 . (1) .دندش » عمج  رظن  عبات  دنتشاد  هک  یکیتارکومد  هاگدید  يانبم  رب  اما  دوب  ناشیا  یصخش 

هب خساپ  رد  فیرش  یتعنـص  هاگـشناد  رد  خساپ  شـسرپ و  هسلج ي  رد  تکراشم ، ههبج  يزکرم  ياروش  وضع  يدبع ، سابع  ياقآ 
ياقآ اما  .دوب » فلاخم  لیلد  جـنپ  هب  قارع  كاخ  هب  دورو  اب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ماما  : » دـیوگ یم  گنج  همادا  هراـبرد  یـشسرپ 
ياقآ .درک  تفلاخم  نآ  اب  دوب  هدش  لیکـشت  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  يژتارتسا  حرط  روظنم  هب  هک  يا  هسلج  رد  یناجنـسفر  یمـشاه 

اب ار  دوخ  لئاسم  میناوتب  ات  میریگب  ار  قارع  كاخ  زا  یقطانم  دیاب  ام  هک  دوب  هدـیقع  نیا  رب  رکف  نیا  هیجوت  رد  یناجنـسفر  یمـشاه 
هجوتم مینک  یم  هاگن  گنج  هلئـسم  هب  هک  زورما  دیوگ : یم  سپـس  يو  .دوب  هرـصب  حـتف  هنیمز  نیا  رد  داهنـشیپ  هک  مینک  لح  قارع 

هک دوب  روشک  بلاـغ  وج  میمـصت  نیا  مینک  تواـضق  هنافـصنم  رگا  اـما  تسا ، هدوـب  یهابتـشا  میمـصت  گـنج  همادا  هک  میوـش  یم 
 . .دوب (2) هدش  هتفریذپ  افرع  دشاب  مه  اطخ  رگا  .دندوب  هتفریذپ  ار  نآ  زین  نایوجشناد  ناگدنمزر و  ناناوج ،

رظن زا  هک  دـنک  یم  نایب  ار  یعوضوم  ییاضر  ياقآ  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج  همتاخ  ای  گـنج  همادا  يارب  ماـما  رظن  هراـبرد ي 
مراد دای  هب  : » دـیوگ یم  ناشیا  .تسا  هدـش  نایب  ناضمر  تایلمع  يارجا  زا  لبق  يریگ و  میمـصت  نامز  رد  اریز  تسا ؛ مهم  یخیرات 

هب دـیاب  هک  میدرک  ناونع  میتفر و  ماما  تمدـخ  دوب ، يزیر  حرط  لاح  رد  سدـقملا  تیب  تایلمع  هک  یماگنه  شیپ  هاـم  هس  دودـح 
كاخ زا  نمـشد  جارخا  امـش  فدـه  .تسین  مزال  يراک  نینچ  ماجنا  دـندومرف : دـندرک و  تفلاخم  ماـما  میوش ، دراو  قارع  كاـخ 

هک مینک  دـنفادپ  عافد و  ییاج  زا  دـیاب  روشک  زا  عافد  يارب  هک  میدرک  لالدتـسا  ناـشیا  يارب  اـم  .دـیتفای  تسد  نادـب  هک  دوب  ناریا 
دیورب شیپ  تسه  نانیمطا  هک  ییاج  ات  تسا  نیا  عوضوم  رگا  بخ  دندومرف : ماما  .دنشابن  نمشد  هلمح  نارگن  زور  ره  نامیاهورین 

هدرک نیعم  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یمکح  نیا  .تسین  مهم  دوش  هتـشک  هک  يدوخ  ای  نمـشد  ياهورین  دادـعت  ره  ریـسم  نیا  رد  و 
نیا نم  ینارگن  اهنت  هتبلا  تسا ؛

153 ص :

ص 9. رذآ 1382 ، هبنشود 17  یسایس ،) ، ) ون سای  همانزور  . 395 - 1
ص 12. ، 1378  / 9  / 29 زورما ، حبص  همانزور  . 396 - 2
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یم هفاضا  هسلج  نیمه  رد  ییاضر  ياقآ  .دشاب » هتشادن  یطابترا  عافد  هلئـسم  اب  هک  دینک  يورـشیپ  هب  مادقا  ییاج  رد  امـش  هک  تسا 
اهردارب تمدخ  دـعب  هک   ) مادـص دـیدج  هئطوت  دـننام  يرگید ، لئاسم  هک  دـعب  اما  دوب ، طوبرم  شیپ  هام  هس  هب  نانخـس  نیا  : » دـنک

دنروآ تسد  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  مزال  یگدامآ  مادص  اکیرما و  هکنیا  زا  شیپ  ات  دنتشاد  رارـصا  ماما  داتفا ، قافتا  مهد ) یم  حیـضوت 
 . (1) .مینزب » ایند  هقطنم و  رد  ار  دوخ  ییاهن  فرح  ام 

رثا رب  یلو  دندوب  فلاخم  گنج  همادا  اب  یلیالد  هب  ماما  هک  تسا  روحم  نیا  لوح  دوش  یم  نایب  ماما  رظن  هرابرد ي  هک  یتاحیـضوت 
.دـش لـیمحت  ماـما  رب  گـنج  همادا ي  هک  دوش  یم  دـیکأت  عوضوم  نیا  رب  عقاو ، رد  .دـندرک  تقفاوم  ماجنارـس  نالوئـسم  يراـشفاپ 
ماما رظن  اه  هاگدـید  عضاوم و  نایب  اه و  لیلحت  رد  هکنآ  تسخن  .دراد  یـساسا  لاکـشا  ود  دـنهد  یم  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاحیـضوت 

نونکات گنج  همادا ي  اب  ماما  تفلاخم  رب  لاد  يربتعم  فافـش و  دنـس  هنوگ  چـیه  دریگ و  یم  رارق  لالدتـسا  دروم  دوش و  یم  نایب 
ندش راکشآ  اب  لاس 1360  دنفـسا  زا  ههام  جـنپ  يدـنور  رد  نآ  يارجا  يریگ و  میمـصت  عوضوم  نیا ، رب  هوالع  .تسا  هدـشن  هئارا 

دیشک و لوط  ناضمر  تایلمع  يارجا  لاس 1361 و  هامریت  ات  دش و  زاغآ  نیبملا  حتف  تایلمع  رد  يزوریپ  نمـشد و  تسکـش  هعیلط 
هجوت و دروم  رتمک  هک  تسا  هدش  یتارییغت  شوختـسد  دیدج  تیعـضو  شیادیپ  طیارـش و  رییغت  زا  رثأتم  تدم  نیا  رد  ماما  عضاوم 

البرک زا  روبع  اب  سدق  يزاسدازآ  تایلمع و  يارب  یگدامآ  نانبل و  زا  اهورین  تشگزاب  روتسد  الثم  .دریگ  یم  رارق  لیلحت  هیزجت و 
زا قارع  ینیـشن  بقع  دـیدج و  تیعـضو  زا  ینارگن  اب  ماما  هرود  نیا  رد  .دـندرک  رداـص  لاـس 1361  دادرخ  خـیرات 31  رد  ماما  ار 

هجوت اب  ههام و  جنپ  يدنور  رد  ماما  تایرظن  دـهد  یم  ناشن  لئاسم  نیا  .دندرک (2)  مالعا  ار  عضاوم  نیا  یلاغشا  قطانم  زا  یـشخب 
اهنت هسلج و  هس  ای  ود  هب  دودحم  تسا و  هتفرگ  تروص  یماظن  یسایس -  تیعضو  رییغت  هب 

154 ص :

ذخأم 14. . 397 - 1
هـسلج عافد  یلاع  ياروش  ياضعا  ریاس  هارمه  هب  هیروس  زا  تشگزاب  زا  سپ  دوب  هدرک  رفـس  هیروس  هب  هک  ناریا  زا  یتئیه  . 398 - 2

.میربب نانبل  هب  ورین  ام  هک  دندیدنسپن  احیولت  ماما  دنداد و  لیکشت  ماما  تمدخ  رد  ار  يا 
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.دریگ یمن  رارق  هجوت  دروم  هک  تسا  هتشاد  یمهم  رایسب  شقن  زین  عاضوا  رییغت  هکلب  هدوبن  وگ  تفگ و  ثحب و 

، قارع ینیشن  بقع  ناریا ، هب  تمارغ  تخادرپ  لماش  يرگید  تاعوضوم  دوش  یم  نایب  ماما  تایرظن  رب  هیکت  اب  هک  یثحابم  رانک  رد 
یم رارق  دـیکأت  هراشا و  دروم  داد  نایاپ  گنج  هب  اهنآ  هب  هجوت  اـب  دـیاب  هک  یلئاـسم  ناونع  هب  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  هرکاذـم 

.دوش یم  هراشا  نآ  دراوم  زا  یخرب  هب  هک  دریگ 

یم يراک  ره  هک  مداد  ماغیپ  تقو  نامه  نم  : » دـیوگ یم  دـش  رـشتنم  یتنرتنیا  تیاس  قیرط  زا  هک  دوخ  تارطاخ  رد  يرظتنم  ياـقآ 
دنداد یم  لوپ  ام  روشک  هب  تمارغ  يارب  یباسح  زور  نآ  .تسین  تسرد  قارع  هب  ندرک  هلمح  تسا و  شتقو  الاح  دینکب ، دـیهاوخ 

ار مادص  میریگ و  یم  ار  قارع  میور  یم  نآلا  هک  دـندرک  یم  رکف  نایاقآ  یلو  دوب ؛ هدامآ  طیارـش  دندیـشک و  یم  مه  ار  ام  تنم  و 
 . (1) .میهد » همتاخ  یلکش  کی  هب  ار  گنج  هک  دوب  نیا  مرظن  تقو  نامه  زا  نم  هرخالاب  .مینک  یم  دوبان 

نودب ینیشن  بقع  يارب  قارع  یگدامآ  هب  هراشا  زا  سپ  ناریا » یلم  ناوت  فیعضت  اکیرما ، يژتارتسا   » هلاقم رد  یسوط  یسیئر  رتکد 
، یطیارش نینچ  رد  : » دسیون یم  لاس ، نامه  دادرخ (2)  خیرات 21  رد  نآ  ماجنا  دادرخ 1361 و  خیرات 14  رد  ناریا  زا  طرش  دیق و 
اب درک  یم  جراـخ  اـکیرما  تسد  زا  ار  لـمع  راـکتبا  هکنیا  رب  هوـالع  قارع  اـب  میقتـسم  هرکاذـم  يارب  تردـق  عضوم  زا  ناریا  مادـقا 
زین داتفا و  یم  رثؤم  برغ  زا  قارع  میژر  ندرک  ادج  رد  درک ، یم  دراو  دادـغب  رب  ناهج  قارع و  ناملـسم  مدرم  فرط  زا  هک  يراشف 

 . (3) .دوش » رجنم  قارع  میژر  طوقس  هب  تسناوت  یم  تدم  نایم  رد 

ماقرا نیرتشیب  دوش  یم  لقن  رالد  درایلیم  ات 150  درایلیم  زا 25  هک  یتوافتم  رامآ  زا  رظن  فرص  تمارغ  تخادرپ  هرابرد ي  نینچمه 
رویرهش 1361. رد  شکارم  ساف )  ) صف رهش  رد  برع  نارس  سنارفنک  لیکشت  هب  دانتسا  اب 

155 ص :

زا جراخ   ) یمالـسا بالقنا  تاراشتنا  ناریا ، بالقنا  خـیرات  هراـبرد  یقیقحت  مود : دـلج  هبرجت ، سرد و  يدـمحا ، دـیمح  . 399 - 1
ص 852 و 853. ، 1380 روشک ،)

هکنیا نمـض  .دیماجنا  لوط  هب  دادرخ  ات 30  المع  هک  درک  یگدامآ  مـالعا  ینیـشن  بقع  يارب  دادرخ  خیرات 21  رد  قارع  . 400 - 2
.درک ظفح  دوخ  فرصت  رد  ار  رهش  تفن  هلمج  زا  ساسح  قطانم  زا  عبرم  رتمولیک   2500

ص 31. هرامش 16 ، موس ، لاس  ادرف ، ناریا  هلجم  . 401 - 3
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زا یـشان  ياه  یبارخ  میمرت  يارب  یمالـسا  يزاسزاب  قودنـص  قیرط  زا  رالد  درایلیم  دـص  دوجوم  ياه  شرازگ  ربانب  .دوش  یم  لقن 
 . .دش (1) داهنشیپ  ناریا  هب  گنج 

لباقم هطقن ي  هک  دراد  یتارطاخ  الباقتم  زین  یمـشاه  ياقآ  دـنک ، یم  نایب  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  يرظتنم  ياقآ  هچنآ  هراـبرد ي 
دراو هک  درک  نفلت  نم  هب  بش  همین  يرظتنم  هللا  تیآ  نیبملا  حتف  تایلمع  زا  دعب  دیوگ  یم  ناشیا  .تسا  يرظتنم  ياقآ  تاحیـضوت 

.دیوش (2) یم  فقوتم  دینک و  یم  تایلمع  ارچ  هک  دوب  نیا  عقوم  نآ  ناشیا  ضارتعا  .درک  یم  شنزرـس  ار  ام  .دـیوش  قارع  كاخ 
هک دـیراد  رطاخ  هب  امـش  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  تقو  هجراخ  ریزو  یتیـالو  ياـقآ  تمارغ ، تخادرپ  هراـبرد ي  نینچمه 

درایلیم دـص  کی  تمارغ  داهنـشیپ  ناریا  هب  دنـشاب و  هتـشاد  يا  هسلج  رگید  ياـج  اـی  شکارم  رد  برع  نارـس  یبرغ و  ياـهروشک 
هب هکنیا  رگم  دوبن ، راک  رد  میراد  عالطا  ام  هک  اجنآ  ات  يا  هسلج  چیه  ینعی  درادـن ؛ تیعقاو  عوضوم  نیا  دـیوگ : یم  دـننکب  يرالد 

يارب دنداتسرف  یم  ماغیپ  امتح  دوب  هدش  لیکشت  رگا  مه  یناهنپ  یمسر  هسلج  یلو  دندش ، عمج  مه  رود  یصاخشا  یمسر  ریغ  روط 
اب دمآ و  ناریا  هب  راب  دنچ  نامز  نآ  رد  دوب  یمالسا  سنارفنک  لکریبد  هک  یطـش  بیبح  ياقآ  هتبلا  دننک ؛ یـضار  عناق و  ار  ام  هکنیا 

بقع اه  یقارع  مه  یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  زا  دوش و  هداد  ام  هب  تمارغ  دـیاب  میتفگ  الباقتم  مه  ام  درک ، ار  گـنج  فقوت  ثحب  اـم 
یتیالو ياقآ  .تفرن (3)  رتالاب  دراـیلیم  زا 30  تسه  مرطاخ  هب  هک  ییاجنآ  ات  میتشاد ، ییوگ  تفگ و  مقر  رـس  وا  اـب  دـننک ، ینیـشن 
فقوتم ار  گنج  میریگب و  تمارغ  میدشن  رـضاح  ام  دنیوگ  یم  دننک و  یم  دراو  اه  یـضعب  هک  یتالاکـشا  : » دنک یم  هفاضا  سپس 

زا يروشک  چیه  ایناث  درکن ؛ تمارغ  دهعت  ایند  رد  یمـسر  عمجم  ای  نامزاس  چیه  نامز  نآ  رد  الوا  .تسا  شودـخم  ساسا  زا  .مینک 
هب یسک  چیه  اثلاث  درکن ؛ تمارغ  تخادرپ  هب  کمک  ای  تمارغ  هب  عجار  يدهعت  یبرع ) ای  یبرغ   ) قارع هب  هدننک  کمک  ياهروشک 

اب ام  اعبار  دماین ؛ ناریا  هب  تمارغ  تخادرپ  يارب  یمسر  داهنشیپ  تهج  نامزاس  ای  روشک  کی  فرط  زا  یمسر  رومأم  ناونع 

156 ص :

شریذـپ يداصتقا و  یللملا و  نیب  یلخاد ، ياهراشف  یـسایس ، مولع  دـشرا  یـسانشراک  هرود  هماـن  ناـیاپ  یمـالغ ، نسحم  . 402 - 1
ص 138 و 139. نمهب 1374 ، نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  تینما ، ياروش  همانعطق 598 

ص 12. ، 1382  / 11  / 14 ناهیک ، همانزور  . 403 - 2
ص 12. ، 1381  / 7  / 1 ناهیک ، همانزور  اب  وگ  تفگ و  یتیالو ، ربکا  یلع  . 404 - 3
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.میدرک تمارغ  تفایرد  هب  عجار  ییاـه  ثحب  دوب ، دـئوس  تقو  ریزو  تسخن  هک  هملاـپ  فـالوا  يردنب (1) و  یطـش ، بیبح  نایاقآ 
يرگید طورش  .دوب  ام  طورش  زا  یکی  تمارغ  تخادرپ  یهتنم  میدوب  گنج  نایاپ  لابند  هب  ام  هک  دهد  یم  ناشن  عوضوم  نیا  دوخ 

 . (2) .ینیشن » بقع  لثم  دوب  مه 

تـسخن هجرد  رد  .تسا  هظحالم  لباق  تهج  دـنچ  زا  هک  تسا  هدـش  حرطم  یثحابم  اریخا  گنج  همتاخ  ای  همادا  رب  ماما  رظن  هرابرد 
« قارع كاخ  لخاد  رد  يورشیپ  ای  زرم  يور  رب  گنج  همادا  هب   » هکلب تسین  گنج » همادا  ای  فقوت   » هتـشذگ دننام  ثحب  نیا  روحم 
، هلحرم نیا  رد  دـندرک  یم  حرطم  نویـسیزوپا  یـسایس و  تانایرج  هک  هتـشذگ  فـالخرب  ار  ثحب  نیا ، رب  هوـالع  .دوش  یم  دـیکأت 

ثحب نیا  كرتشم  هصخشم ي  لاح ، نیع  رد  .دندرک  یم  حرط  ییاضر  ياقآ  یمشاه و  ياقآ  هلمج  زا  یماظن  یـسایس -  نالوئـسم 
ياقآ .دوش  یم  دیکأت  ماما  عضاوم  رب  لیلحت و  هیزجت و  تایرظن  هکلب  دوش  یمن  هئارا  يدیدج  تاعالطا  هک  تسا  نیا  لبق  هلحرم  اب 

هک رهشمرخ  حتف  زا  سپ  زور  دنچ  هک  دنک  یم  حرط  تروص  نیا  هب  ار  يدیدج  تیاور  ناهیک  همانزور  اب  وگ  تفگ و  رد  یمـشاه 
هنماخ هللا  تیآ  نم و  .دنتفر  ماما  تمدخ  يدعب  فیلکت  نییعت  يارب  یماظن  ناهدنامرف  زا  یعمج  دوب  هدـش  مامت  تایلمع  بات  بت و 

ام تسد  رد  هسلج  تروص  نآ  هنافـسأتم  .دوب  عاـفد  یلاـع  ياروـش  تاـسلج  نیرت  مهم  زا  یکی  نم  يارب  هسلج  نآ  .میدوـب  مه  يا 
ثحب هسلج  نآ  رد  .دوش  ادـیپ  هسلج  نآ  ياه  ثحب  هک  تسا  بوخ  .دـنک  ادـیپ  تسناوتن  میتساوخ  مه  نارظن (3)  ياـقآ  زا  .تسین 

هیاپ .میداد  یم  شوگ  اهنآ  ياه  فرح  هب  رتشیب  میدز و  یمن  فرح  دایز  يا  هنماخ  هللا  تیآ  نم و  .دوب  ماما  اه و  یماظن  نیب  هدـمع 
هزاجا الصا  ینعی  میهدب ؛» همادا  ار  گنج  دیاب  تسا  طلغ  عطقم  نیا  رد  گنج  نایاپ  رکفت  : » دنتفگ ماما  هک  دوب  نیا  فرح 

157 ص :

ياهروشک بناج  زا  تقیقح  رد  وا  .دمآ  ناریا  هب  راب  دـنچ  هک  دوب  دـنه  هجراخ  ریزو  وئار  امیـساران  نواعم  يردـنب  ياقآ  . 405 - 1
.درک یم  هرکاذم  رفس و  ناریا  هب  دهعتم  ریغ 

ص 12. نامه ، . 406 - 2
.تسا هدوب  ناشیا  رایتخا  رد  تاسلج  راون  دوش  یم  هتفگ  درک و  یم  طبـض  تبث و  ار  عافد  یلاـع  ياروش  تاـسلج  ناـشیا  . 407 - 3

.تسا هدرک  توف  فداصت  هحناس  رثا  رب  نارظن  ياقآ  تسا  رکذ  هب  مزال 
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رـس رب  رتـشیب  .میدرکن  ثحب  داـیز  نآ  يور  هک  دوـب  نشور  ردـق  نآ  .مینک  حرطم  هسلج  نآ  رد  ار  گـنج  متخ  ثـحب  هـک  دـندادن 
 . .دوب (1) نداد  همادا  هنوگچ 

؟ دشاب مه  گنج  مینامب و  زرم  تشپ  میتساوخ  یم  هنوگچ  دوب و  هچ  ماما  ییادـتبا  رظن  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  یمـشاه  ياقآ 
یماظن .دوب  ام  كاخ  رد  ییاه  هشوگ  رد  قارع  زونه  .دـندوب  هدرک  حرطم  هسلج  نآ  رد  اه  یماظن  هک  دوب  یلاؤس  نیمه  دـیوگ : یم 
نیرتهب نآلا  .مینک  زکرمتم  قطانم  نآ  زا  نمـشد  ندرک  نوریب  يارب  ار  دوخ  ياهورین  هک  دزرا  یم  دوجوم  طیارـش  رد  دنتفگ  یم  اه 

ماما دندز  ار  ناشدوخ  فرح  قطنم ، اب  اه  یماظن  یتقو  .تسا  قارع  كاخ  هب  دورو  ههبج و  نیا  رد  هدش  داجیا  هنخر  زا  هدافتسا  راک 
ادـیپ لح  هار  ماما  دوخ  .مینک  رظن  فرـص  میتسناوت  یمن  یلو  دوب  مهم  مه  ماما  ياه  فرح  هتبلا  تسا ؛ تسرد  امـش  فرح  دـنتفگ :

اب .دندرک  لح  دندوب ، مدرم  هک  ار ، هلئسم  نیرت  مهم  فرح  نیا  اب  دننیبب .» بیـسآ  مدرم  هک  دیوشن  دراو  یطاقن  رد   » دنتفگ دندرک و 
هنکس زا  یلاخ  هک  دندرک  باختنا  ار  تارف  هلجد و  ات  رهشمرخ  زا  دعب  هقطنم  يدعب ، تایلمع  يارب  اه  یماظن  دومنهر ، روتسد و  نیا 

بآ هب  میتفر و  یم  ولج  رگا  .دوب  يدنمشزرا  ياج  یماظن  ظاحل  زا  دیسر و  یم  همونت  هب  هک  قارع  كاخ  رد  يا  هقطنم  ياهتنا  .دوب 
دوب لیالد  نیمه  ساسارب  .تشادن  مه  یمدرم  لکـشم  تشاد و  کیژتارتسا  شزرا  .دش  یم  ریذـپ  بیـسآ  اعقاو  قارع  میدیـسر  یم 

 . .دش (2) یحارط  هقطنم  نآ  رد  هامریت 1361  رخاوا  رد  ناضمر  تایلمع  هک 

حرط اجنیا  رد  یمشاه  ياقآ  هک  دراد  دوجو  یتوافتم  تیاور  نایـسایس ، ای  .دندرک  حرط  اه  یماظن  ار  فیلکت  نییعت  ثحب  هکنیا  رد 
هسلج يارب  .متشادن و  روضح  نم  يریگ  میمصت  لوا  هسلج  رد  دیوگ  یم  ییاضر  ياقآ  یلو  دهد  یم  تبسن  اه  یماظن  هب  ار  هلئـسم 

عوضوم زین  گنج  ياه  هتفگان  باتک  رد  يزاریش  دایص  دیهش  .مییایب (3)  نارهت  هب  تفگ  ام  هب  تفرگ و  سامت  یمـشاه  ياقآ  مود 
عالطا نارهت  زا  دیوگ : یم  دنک (4) و  یم  لقن  لکش  نیمه  هب  ار 

158 ص :

ص 12. ، 1382  / 11  / 14 ناهیک ، همانزور  . 408 - 1
.نامه . 409 - 2

.1383 دادرخ ، ییاضر ، نسحم  اب  یصاصتخا  يوگ  تفگ و  . 410 - 3
.نایدورد دمحم  گنج ، موادت  للع  کن : نایماظن  نایسایس و  تایرظن  هرابرد  . 411 - 4
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 . .تسا (1) يروف  هسلج  هک  مییایب  هاپس  هدنامرف  نم و  دنتفگ  نارهت ، مییایب  عیرس  هک  دنداد 

دوب گنج  همادا ي  یگنوگچ  اساسا  ماما  رظن  هکنیا  هرابرد ي  یلو  دنراد  رظن  فالتخا  هلئـسم  حرط  رد  نایماظن  نایـسایس و  هچ  رگا 
ماما تسا  دـقتعم  هنیمز  نیا  رد  ییاضر  ياقآ  .دوش  یم  کیدزن  مه  هب  يا  هزادـنا  ات  تایرظن  دنتـسه و  قفاوم  مه  اـب  نآ  فقوت  هن  و 

هک دوش  یمن  هنوگ  نیا  دـینک  روـبع  زرم  زا  دـیهاوخ  یم  رگا  هکنیا  یکی  تشاد : رظن  رد  گـنج  ماـمتا  يارب  ار  هویـش  هیـضرف و  ود 
همادا گنج  هب  دینامب و  زرم  رـس  رب  هکنیا  رگید  تسا و  مادص  طوقـس  روظنم  دـیورب و  رخآ  ات  دـیاب  هکلب  دـینامب  اج  کی  دـیورب و 

 . .دیهد (2)

زرم يور  رب  هک  تسا  هدوب  عوضوم  نیا  هراـبرد ي  عقاو  رد  تسا  هتفرگ  تروـص  ماـما  اـب  هک  یثـحب  رظن و  فـالتخا  ساـسا  نیا  رب 
طوقـس روظنم  اجنیا  رد  هک  دیورب  يا  هدننک  نییعت  هطقن  ات  دیاب  دیتفر  قارع  كاخ  لخاد  هب  رگا  دـیهدب و  همادا  گنج  هب  دـینامب و 

قارع كاخ  لخاد  هب  زرم  يور  رب  گنج  همادا  ياج  هب  تفریذپ  ماجنارس  ماما  تفرگ  تروص  هک  ییاه  ثحب  زا  سپ  .تسا  مادص 
رظن ربانب  گنج  همادا  يارب  روشک  يژتارتسا  هک  تسا  نیا  یلـصا  لکـشم  ییاضر  ياقآ  رظن  رد  اـجنیا  رد  .دریذـپ  تروص  يورـشیپ 

اب روشک  یـسایس  نالوئـسم  هکنآ  لاـح  دوب  يریگیپ  لـباق  یماـظن  يژتارتـسا  اـب  مهم  نیا  اریز  دوـبن ؛ مادـص  طوقـس  ياـنعم  هب  ماـما 
 . .دش (3) گنج  ندش  ینالوط  بجوم  رما  نیا  دندوب و  گنج  نایاپ  لابند  هب  یسایس  يژتارتسا 

ثحابم زا  یلماک  تاعالطا  زونه  دسر  یم  رظن  هب  اهنآ  یتساک  صقن و  دوجوم و  ياهدرکیور  يریگ  تهج  اه و  هصخـشم  زا  غراف 
اکیرما یبرع و  ياهروشک  قارع ، هلمج  زا  نارگیزاب  ریاس  تسایـس  فادـها و  نینچمه  ماـما و  تاـیرظن  يریگ و  میمـصت  تاـسلج 
تـشاد راظتنا  ناوت  یمن  هجیتن ، رد  .تسا  یـسایس  لالدتـسا  يریگ و  تهج  ای  ینز  هنامگ  یعون  دوش  یم  نایب  هچنآ  درادن و  دوجو 

.دوش نشور  راکشآ و  تلوهس  هب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا  يریگ و  میمصت  یخیرات  هلئسم  نیریز  ياه  هیال  داعبا و 

159 ص :

ص 4. ، 1382  / 7  / 15 قرش ، همانزور  . 412 - 1
، یبارحم مالغ  ییالع ، نیسح  دیـشر ، یلعمالغ  روضح  اب  ، 1383  / 2  / 20 ییاضر ، نسحم  اب  یـصاصتخا  يوگ  تفگ و  . 413 - 2

.نایدورد دمحم  شات و  ینیسح 
ص 12 و 13. ، 4 ذخأم ، . 414 - 3
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یتقو هک  اـنعم  نیا  هب  .تسا  هدـش  هجوت  رتمک  نآ  هب  هک  گـنج  ماـمتا   (1) يریذـپ » ناکما   » ماـن هب  دراد  دوجو  یثحب  ناـیم  نیا  رد 
ياه هتساوخ  هدوب و  نیمه  اهنت  هلئسم  ایآ  دوش  یم  دیکأت  گنج  همادا ي  لماع  ناونع  هب  عوضوم  نیا  رب  دقن و  ناریا  يریگ  میمصت 
نیا يریگ  میمـصت  دـقن  رد  یلـصا  ضورفم  تسا ؟ هداد  همادا  گنج  هب  نآ  هب  هجوت  نودـب  ناریا  یلو  تسا  هدوب  ققحت  لـباق  ناریا 

یهجوت لئاسم  نیا  هب  ناریا  یلو  دـندوب  تمارغ  نیمأت  هب  رـضاح  قارع  ناـیماح  دوب و  هدـش  لـح  یلاغـشا  قطاـنم  لـضعم  هک  تسا 
.دوش یمن  یهجوت  گنج  هب  نداد  نایاپ  ناکما  اـنعم  کـی  هب  يریگ و  میمـصت  طیارـش  اـضف و  هب  دـسر  یم  رظن  هب  اـجنیا  رد  .درکن 

مزلتـسم زین  گنج  هب  نداد  نایاپ  دش ، دهاوخن  عقاو  گنج  نآ  نیمأت  نودـب  هک  دراد  یتامدـقم  هب  زاین  گنج  عوقو  هک  هنوگ  نامه 
.داد نایاپ  گنج  هب  ناوت  یمن  نآ  ندش  مهارف  نودب  هک  تسا  یتیعضو  طیارش و 

تهج نیا  زا  هک  دنک  یم  نایب  يا  هیرظن  بوچراچ  رد  ار  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج  هب  نداد  نایاپ  ناکما  عوضوم  یمیظع  رتکد 
دـش یم  الثم  رهـشمرخ  يدازآ  زا  دعب  هک  تشاد  دوجو  هعماج  حطـس  رد  ییاه  ثحب  : » دـیوگ یم  ناشیا  .تسا  تیمها  زئاح  رایـسب 

مه يراـک  نینچ  هک  تسا  نیا  نم  هیـضرف  دوش ، فقوتم  دنتـشاذگن  يا  هدـع  یلو  دـش  یم  فقوتم  دـیاب  درک و  فـقوتم  ار  گـنج 
.مینک هاگن  نامدوخ  ثداوح  هب  مییایب  ام  هک  تسا  نیا  ثحب  کی  .تسا  ثحب  ات  ود  دـینیبب  : » دـنک یم  هفاـضا  ناـشیا  .دوبن » یندـش 

مه تسرد  هک  ثحب  کـی  نیا  .مینک  فـقوتم  ار  گـنج  عـطقم  نیا  رد  تسا  رتـهب  هک  تشاد  رارـصا   Y ياقآ اـی   X ياقآ مییوگب 
زا دعب  لاس 1362 ، رد  دـینک  ضرف  رگا  هک  دراد  دوجو  لاؤس  نیا  اریز  مینک ؛ شومارف  دـیابن  مه  ار  هیـضق  رگید  فرط  یلو  تسه ،

حرطم ادتبا  رد  هدنب  هک  يا  هیـضرف  دوب ؟ هدش  مامت  هلئـسم  ایآ  دش  یم  فقوتم  گنج  میتفریذـپ و  یم  ار  همانعطق  رهـشمرخ ، يدازآ 
یمن قافتا  نیا  رگا  .داتفا  یم  یقافتا  ناتـسچولب  زا  دـعب  هام  ود  یلو  دـش  یم  مامت  قارع  گـنج  دوب  نکمم  هن ، هک  تسا  نیا  مدرک 
ینعم .دوب  هدش  مامت  زیچ  همه  داتفا  یم  اجنآ  رگا  قافتا  نیا  اقآ  دنیوگ  یم  هدعو  کی  ...و  داتفا  یم  قافتا  کی  هیکرت  زرم  رد  داتفا 

هک تسا  نیا  فرح  نیا 

160 ص :

.1383  / 2  / 20 تحلصم ، صیخشت  عمجم  ریبد  ییاضر  نسحم  رتکد  اب  یصاصتخا  يوگ  تفگ و  . 415 - 1
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دناوت یم  فرح  نیا  هلب  دوب ، ناریا  مادص و  نیب  افرـص  گنج  هک  تسا  نیا  يروئت  نیا  يانبم  رگا  .دوبن  نکمم  يرگید  قافتا  چـیه 
زونه هک  یبالقنا  کی  هداتفا ، قافتا  اجنیا  رد  يا ، هقطنم  هدننک ي  مارآان  بالقنا  کی  هک  دشاب  نیا  هیـضرف  رگا  یلو  .دشاب  تسرد 

هدع کی  دنک  یم  لزلزتم  ار  هقطنم  کی  هک  هدروآ  دـیدپ  ار  یجوم  کی  بالقنا  نیا  هک  تفریذـپ  دـیاب  هرخالاب  دراد  ار  شتارطخ 
دنراد ار  ورین  فرط  نیا  دـنریگب  ار  بالقنا  يولج  هکنیا  يارب  ناـنآ  .دوشب  لزلزتم  هقطنم  نیا  هک  تسا  نیگنـس  ناـشیارب  یلیخ  مه 

اهنآ طیارش  دیتسناوت  یم  طقف  امـش  .دینک  مامت  لاس 1362  رد  ار  گنج  دیتسناوت  یمن  امـش  دیریذپب ، ار  نیا  رگا  دننک ، یم  فذـح 
رـصانع هب  مه  یلخاد  هنحـص ي  دوخ  هک  تسا  یلخاد  هنحـص ي  کی  دراد  دوجو  هنحـص  ود  دننیب  یم  .دیریذپب  لاس 1362  رد  ار 

، دراد دوجو  مه  یجراخ  هنحـص  کی  تسین ، نیا  هلئـسم  همه ي  یلو  دوش ، یم  میـسقت  ...و  يربهر  رـصانع  یماظن و  ریغ  یماـظن و 
 . (1) .داد » یمن  ام  هب  ار  راک  نیا  هزاجا  یجراخ  هنحص ي  هک  تسا  نیا  مضرع 

نیا رگا  اریز  تشادن ؛ دوجو  ناریا  ياه  هتساوخ  نیمأت  اب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  هب  نداد  نایاپ  ناکما  دسر  یم  رظن  هب  نیاربانب 
اریز دوبن ؛ نکمم  دوخ  قح  رب  ياه  هتساوخ  نتفرگ  هدیدان  زین  رترب  طیارش  رد  ناریا  يارب  .دوب  هتفریذپ  نایاپ  گنج  املسم  دوب  نینچ 

یگنج الامتحا  دیشک  یم  تسد  دوخ  تایرظن  زا  ناریا  رگا  نیا ، رب  هوالع  .دش  یم  رجنم  يرگید  گنج  هب  یطیارـش  نینچ  نتفریذپ 
.دیسر یم  نایاپ  هب  عوقو  زا  سپ  هلصافالب  ای  دش  یمن  عقاو 

اه تیعقاو  يرظن و  تاظحالم  اه : هنیزگ  یسررب 

هراشا

ياهریغتم لماوع و  ساسارب  نآ  يریگ  لکش  هک  تسا  یتوافتم  ياه  تیعضو  ییاهن  دنیآرب  يریگ  میمصت  يارب  نکمم  ياه  هنیزگ 
يارب فلتخم  ياه  شور  يرظن و  تاظحالم  لباقم ، فرط  ياـه  شنکاو  درکلمع و  رکفت و  نیـشیپ ، تاـیبرجت  .دـشاب  یم  یفلتخم 

یم دوجو  هب  ار  یطیارش  تیعضو و  رگید ، لماوع  زا  يرایـسب  هدنیآ و  لاح و  رد  اهراتفر  رب  رظان  فادها  اه ، هدیدپ  اب  ندش  هجاوم 
دروآ

161 ص :

، هاپـس داتـس  یهدـنامرف و  هدکـشناد  تاراشتنا  یتینما ، یعافد و  تاعلاطم  همانلـصف  یمیظع ، نیـسح  رتکد  اـب  وگ  تفگ و  . 416 - 1
ص 21 و 22. هرامش 27 ، ، 1380 ناتسبات ،
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ياه هنیزگ  نایم  زا  هنیزگ  کی  باختنا  عقاو  رد  يریگ  میمـصت  رگید ، تراـبع  هب  .دـهد  یم  رارق  ریثأـت  تحت  ار  يریگ  میمـصت  هک 
اب .دوش  یم  ماجنا  اه  تیدودـحم  نیا  زا  رثأتم  يریگ  میمـصت  تسا و  دودـحم  دراد  دوجو  اه  هنیزگ  ناونع  تحت  هچنآ  .تسا  رگید 

رارق یسررب  دقن و  دروم  صخـشم  هنیزگ  کی  باختنا  يانعم  هب  يریگ  میمـصت  یهاگ  دنک و  یم  رییغت  زین  اه  هنیزگ  طیارـش ، رییغت 
توافتم دریگ  یم  تروص  یخیرات  صاخ  طیارش  رد  هچنآ  هژیو  هب  اه  يریگ  میمـصت  یبایزرا  تواضق و  لیلد ، نیمه  هب  .دریگ  یم 

.درادن تیعضو  رییغت  رد  ینادنچ  ریثأت  زین  اه  خساپ  تسا و  هنادقتنم  و 

يارب طیارـش  زا  توافتم  لیلحت  كاردا و  نآ و  ياهدـمایپ  جـیاتن و  لیلد  هب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  تلع  نونکا  مه 
هک ییاه  هنیزگ  يریگ و  میمصت  طیارش  زا  لیلحت  زین  تاعالطا و  هئارا  هک  تسا  هدش  ریگارف  رادیاپ و  اتبسن  یشسرپ  يریگ ، میمصت 

.تسا هدش  عوضوم  زا  یشخب  شسرپ  نیا  اذل  تسا  هتشادن  شسرپ  نتخاس  فرط  رب  رد  نیداینب  يریثأت  تشاد  دوجو 

گنج فده  هک  انعم  نیدـب  .تسا  رثأتم  گنج  تیهام  یترابع  هب  طیارـش و  رد  رییغت  زا  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  يریگ  میمـصت  للع 
قطانم يزاسدازآ  سپـس  عافد و  رد  ناریا  ییاناوت  .دوب  یمالـسا  بالقنا  راهم  سیـسأت و  هزات  ماظن  يزادـنارب  ای  لیدـعت  فیعـضت و 
تسایس تیهام  يژتارتسا و  فادها ، تیعضو  نیا  زا  لصاح  لوحت  .داد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  قارع  یثعب  میژر  مادص و  یلاغشا ،

، رگید ترابع  هب  دوب ؟ تارییغت  نیا  أشنم  يا  هدـیدپ  هچ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  حیـضوت  نیا  اب  .داد  رییغت  ار  نارگیزاب  هیلک ي 
تیهام حیـضوت  یعون  هب  عقاو  رد  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  دـش ؟ نارگیزاـب  ینارگن  هجیتن  رد  تارییغت و  شیادـیپ  بجوم  یلماوع  هچ 

نارگیزاب و يور  ارف  ار  یتوافتم  ياه  باختنا  هک  تسا  يدیدج  طیارـش  اه و  تیعـضو  يریگ  لکـش  یماظن و  یـسایس -  تالوحت 
.داد رارق  ناگدنریگ  میمصت 

رگا اریز  دوب ؛ ناریا  هب  مجاـهت  رد  رظن  دروـم  فادـها  هب  یباـیتسد  رد  قارع  یماـکان  تسکـش و  زا  یـشان  عـقاو  رد  گـنج  همادا ي 
اب دش  یم  نیمأت  قارع  فادها 

162 ص :
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اذل دوب  قارع  هدهع ي  رب  ناریا  هب  مجاهت  يارب  لمع  راکتبا  هکنیا  هب  رظن  .تفای  یم  همتاخ  گنج  ناریا ، رد  دیدج  طیارـش  شیادیپ 
.دندرک هجوت  نآ  هب  نارگ  لیلحت  نارظان و  یخرب  نآ ، ياهدمایپ  جیاتن و  هب  رظن  قارع و  تسکش  تلع  هب 

زا يو  هابتـشا  تابـساحم  ساسارب  مادص  هلمح ي  تسا  دـقتعم  اکیرما ، قبـسا  روهمج  سیئر  رتراک  یلم  تینما  رواشم  یکـسنیژرب ،
هک تسا  نآ  زا  رت  فیعـض  رایـسب  نیداینب ، یبالقنا  نتـشاذگ  رـس  تشپ  اب  ناریا  دوب  دقتعم  مادص  .دـش  زاغآ  ناریا  یلخاد  تیعقوم 

روصت هناحول  هداس  قارع  دیوگ  یم  زین  نمزدرک  .دنک (1)  یگداتسیا  مجاهت  نیا  لباقم  رد  عافد و  دوخ  زا  يرثؤم  لکـش  هب  دناوتب 
هب ـالامتحا  دـندوب  قارع  رد  هک  یناریا  ياـه  لارنژ  زا  یخرب.دنـشاب  هتخیـسگ  مه  زا  ـالماک  بـالقنا  رثا  رب  ناریا  ياـهورین  درک  یم 

دسر یمن  رظن  هب  عقاو  رد  .دهد (2)  یم  ناشن  اعقاو  هک  تسا  نآ  زارت  هدننکش  رایسب  ینیمخ  ماما )  ) میژر دندوب  هتفگ  نیسح  مادص 
ناربهر زا  یخرب  هکنانچ  دوب  بالقنا  ناروک  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  يروشک  هب  مجاـهت  زاـغآ  هجیتن  زا  یتسرد  لـیلحت  هیزجت و  قارع 

فرـص هجیتن ي  هک  دندرک  یمن  روصت  زگره  هک  دندرک  فارتعا  گنج  رخاوا  رد  دوخ  ياه  هبحاصم  لالخ  رد  قارع  هیاپ ي  دـنلب 
تموکح هک  دـهد  یم  ناشن  رهـشمرخ  رد  دربن  نینچمه  .دـشاب (3)  ینیمخ  ماما )  ) زا تیاـمح  رد  یمومع  ماـیق  زورب  ناریا  هب  هلمح 
ياهورین لباقم  رد  ار  يدـج  یتمواقم  ناوت  یم  هکلب  تسا  دوخ  ياه  تسکـش  نتـشاذگ  رـس  تشپ  هب  رداـق  اـهنت  هن  ینیمخ  ماـما ) )

 . .دریگ (4) شیپ  رد  یقارع 

درک راکشآ  هلـصافالب  ناریا  هک  یتروص  رد  دنک  حلـص  تساوخرد  ناریا  تشاد  راظتنا  هک  دش  دراو  قارع  هب  ینامز  یلـصا  كوش 
هکلب دوب  هدرکن  لیلحت  هیزجت و  ار  دوخ  يریذـپ  بیـسآ  اـهنت  هن  قارع  عقاو  رد  .درادن (5)  حلـص  تساوخرد  يارب  يدصق  چیه  هک 

 . .دشاب (6) هتشاد  ار  اهنآ  زا  يریگ  هرهب  ناوت  ناریا  هک  درک  یمن  روصت 

تردـق روهظ  هعیلط  هلزنم  هب  تسکـش  نیا  دروخ و  تسکـش  دوخ  یحارط  تابـساحم و  رد  قارع  هک  تسانعم  نیا  هب  اه  لیلحت  نیا 
اریز دوب ؛ دیدج 

163 ص :

ص 5. ، 1383  / 12  / 22 هرامش 43 ، کیتاملپید ، يرهشمه  همانزور  اب  یکسنیژرب  یصاصتخا  هبحاصم  . 417 - 1
، اتکی نیـسح  همجرت  قارع ، ناریا و  گنج  مود ، دـلج  نردـم ، گنج  زا  ییاـه  سرد  رنگاو ، ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوتنآ  . 418 - 2

ص 113. هدشن ، رشتنم  هاپس ، گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 
ص 99. نامه ، . 419 - 3

ص 116. نامه ، . 420 - 4

ص 116. نامه ، . 421 - 5

ص 100. نامه ، . 422 - 6

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 1151 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_163_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_163_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_163_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_163_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_163_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_163_6
http://www.ghaemiyeh.com


هفلؤم روهظ  لیلد  هب  روشک  نیا  نایماح  قارع و  فادـها  رگید ، تراـبع  هب  .تفرگ  شلاـچ  هب  ار  یتردـق  ناوت  یمن  تردـق ، نودـب 
.دش هارمه  تسکش  اب  ناریا  رد  تردق  دیدج  ياه 

قارع تسکش  روحم  تفرگ  لکش  قارع  هیلوا  يورـشیپ  مجاهت و  زا  سپ  هک  يا  هبناج  همه  یمدرم و  تمواقم  تسا  نشور  هکنانچ 
عقاو رد  تمواقم  نیا  تیهام  .دوب  ناسآ  عیرـس و  يزوریپ  کی  هب  یبایتسد  يارب  شنایماح  روشک و  نیا  تابـساحم  نتخیر  مه  رب  و 

.داد رییغت  ار  روشک  ماظن  بالقنا و  گنج و  تشونرس 

یبالقنا ياهروشک  یگژیو  زا  قارع ، ربارب  رد  تمواقم  لکش  هب  بالقنا ، زا  سپ  ناریا  هعماج ي  رد  دوجوم  لیـسناتپ  يدنب  تروص 
 - یسایس تیعضو  یبایزرا  عقاو  رد  .تسین  ییاسانش  كرد و  لباق  نارگ  لیلحت  نارظان و  يارب  لوا  هاگن  رد  هک  تسا  ناریا  هژیو  هب 
هب .تسین  نکمم  یگداس  هب  اهداهن ، اهراتخاس و  یـشاپورف  یگتخیر و  مهرد  لیلد  هب  یبالقنا  ياهروشک  یعاـفد  ناوت  یعاـمتجا و 

 . .دوش (1) یم  هدافتسا  نارحب  گنج و  مرها  زا  اه  بالقنا  راهم  يارب  لیلد  نیمه 

اب دبای  یم  شرتسگ  لکش و  لمع  هنحـص ي  رد  یجیردت و  تروص  هب  اعون  هک  یبالقنا  ياهروشک  رد  یمجاهت  یعافد و  ياهوگلا 
زین هدـننک  ریگ  لفاغ  هکلب  دوش  یمن  ینیب  شیپ  هدـهاشم و  اهنت  هن  تلع ، نیمه  هب  .دراد  يوهام  یلکـش و  تواـفت  جـیار  ياـهوگلا 

.تسه

ماجـسنا و داحتا و  داجیا  رد  نآ  ریثأت  اهروشک و  هنوگ  نیا  یهاوخ  نامرآ  تلـصخ  هب  هجوت  اب  یبـالقنا  عماوج  رد  گـنج ، عقاو  رد 
يزوریپ ماقتنا و  ات  دوش  یم  ببـس  بالقنا  روشک و  زا  عاـفد  هیحور ي  روهظ  عماوج (2) و  تیدوجوم  ظفح  يارب  گنج  درکراـک 

یب يوس  هب  ار  هوقلاب  یـسایس  فادها  دهد و  یم  شرتسگ  ار  یماظن  ياهرازبا  مدرم  تابـصعت  دنوش و  راتـساوخ  ار  یعطق  حضاو و 
رد اه  شبنج  نیا  درکراک  تسا  یعامتجا  ياه  شبنج  يریگ  لکـش  لصاح  اه  بالقنا  هکنیا  هب  هجوت  اب  .درب (3)  یم  شیپ  تیاهن 

، لاح نیعرد  .تسا  سیـسأت  هزات  ماـظن  یـشاپورف  روـشک (4) و  هیزجت ي  زا  يریگوـلج  رد  رثؤـم  لـماوع  زا  یکی  گـنج  هرود ي 
هدیدپ ي

164 ص :

نارهت یللملا ، نیب  یـسایس و  تاـعلاطم  رتـفد  هدازریـشم ، اریمح  همجرت  اـه ، تلود  ناـیم  تسایـس  اـتناگروم ، یج  سناـه  . 423 - 1
ص 598. ، 1379

، مجنپ پاچ  سموق ، رـشن  يودهم ، قداص  دمحم  يدـنغزا و  اضریلع  همجرت  شترا ، گنج و  یـسانش  هعماج  ری ، یم  رتیپ  . 424 - 2
ص 63. ، 1376

همجرت مادـص ،» يژتارتسا  رـصانع  يراگزاسان  قارع : ناریا و  گنج  رد  اهرازبا  شیازفا  ، » وزنورفید تسنیو  زروت و  الراک  . 425 - 3
ص 17. هرامش 6 ، ناریا ، نیگن  همانلصف  این ، یمیرک  اسیرپ 

11  / 27 زورون ، همانزور  یمالسا ، دازآ  هاگشناد  ییوجشناد  تایرشن  هراونشج  رد  ینارنخس  روپ ، یلالج  اضردیمح  رتکد  . 426 - 4
ص 3. ، 1380 / 
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.دیآ یم  دوجو  هب  گنج  اب  یهاوخ  نامرآ  یعامتجا و  تالوحت  لماعت  رتسب  رد  زین  گنج  ندش  ینالوط 

دیدج یعافد  تردق  روهظ  يانعم  هب  يرگید  درکراک  نمـشد ، نتـشاذگ  ماکان  رب  هوالع  یمدرم  تمواقم  هک  ضرف  نیا  نتفریذپ  اب 
عورـش رد  هک  نازیم  نامه  هب  قارع  دـسر  یم  رظن  هب  تشاد  دـیدج  ياهداهن  اه و  نامزاس  راـتخاس ، نورد  رد  نآ  يدـنب  تروص  و 

اب دوب  هتفرگ  لکش  گنج  عوقو  اب  هچنآ  اریز  داد ؛ همادا  دوخ  تاهابتـشا  هب  زین  نآ  همادا ي  رد  دش  هابتـشا  راچد  هبـساحم  رد  گنج 
.دش هنیداهن  ناریا  هعماج ي  رد  نآ  موادت 

زا لـصاح  سفن  هب  داـمتعا  نآ  زا  رت  مـهم  ناریا و  رد  یگنهرف  یعاـمتجا و  تـالوحت  لـیلد  هـب  وـس  کـی  زا  گـنج  عورـش  زا  سپ 
یعون نانمـشد و  ربارب  رد  ینماان  ساسحا  رگید ، يوس  زا  دش و  یم  يریگیپ  نآ  موادت  نمـشد ، تسکـش  قارع و  ربارب  رد  تمواقم 
.دروآ دوجو  هب  یعافد  تردـق  شرتسگ  قیمعت و  هجیتن  رد  تینما و  داـجیا  عاـفد و  يارب  ار  تینـالقع  نیرتشیب  تیمولظم ، ساـسحا 

 . (1)

زواجت زا  سپ  ینیمخ  ماما  هک  یتارابع  زا  ریثأت  اب  یماظن  یـسایس -  صاخ  طیارـش  رد  دـیدج  یعافد  هشیدـنا ي  يداقتعا  ياه  هیاـپ 
شیاج زا  هک  مینز  یم  مادص  هب  یمکحم  یلیـس   » و هدز » یگنـس  هدمآ و  يدزد  «، » عقو ام  یف  ریخلا   » دـندومرف دـندرک و  نایب  قارع 

 . .دیآ (2) دوجو  هب  ینالوط  نامز  رد  هثداح  هنوگ  ره  يارب  یگدامآ  یعون  ات  دوش  ببس  دوشن » دنلب 

تردـق داد و  یم  شرتسگ  ار  یبلط  تداهـش  راـثیا و  موهفم  رما  نیمه  تشاد و  دوجو  اـه  نهذ  رد  ییاروشاـع  گـنج  يوگلا  هتبلا 
، تشاد دوجو  اهنآ  يریذپ  بیسآ  زا  هک  یتاروصت  نمشد و  ياه  تسکـش  .دوبن  راهم  هبـساحم و  لباق  یحور  لوحت  نیا  زا  لصاح 

روضح ناریا  كاخ  رد  هچرگ  نمـشد  سپ  نیا  زا  تسکـش و  مهرد  اهرواب  رد  ار  نمـشد  تردق  سفن ، هب  دامتعا  شیازفا  رب  هوالع 
.تشادن تینما  یلو  تشاد 

یهدـنامزاس يزاسزاب و  تایبرجت و  ینیبزاب  تصرف  يزاسدازآ ، ات  مجاهت  لصاف  دـح  رد  لاغـشا ، هرود ي  زا  لصاح  یناـمز  ترتف 
هچنآ .درک  مهارف  ار  اهورین 

165 ص :

هام 1378. يد  هدنسیون ، اب  یصاصتخا  يوگ  تفگ و  ینیگچ ، یلعمالغ  رتکد  . 427 - 1
.نامه . 428 - 2
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رد دوب  هتفرگ  لکـش  دیدج  ياه  شور  اه و  کیتکات  یماظن و  میهافم  بلاق  رد  یلامجا  تروص  هب  زواجتم  ربارب  رد  تمواقم  رثا  رب 
.دش لیدبت  یلاغشا  قطانم  يزاسدازآ  يژتارتسا  هب  تفای و  شرتسگ  هرود  نیا 

دیکأت نآ  رب  زین  ینیمخ  ماما  هک  نادابآ -  هرصاحم ي  تسکـش  فده  اب  لاس 1360  رهم  رد  همئالا  نماث  تایلمع  يارجا  یحارط و 
دیدج تیعضو  هب  یتابث  یب  لاغشا و  تیعضو  زا  لاقتنا  يارب  یفطع  هطقن ي  یسایس  یتابث  یب  ینابایخ و  يریگرد  زا  سپ  دندرک - 
هلـسلس دیدج  يزیر  حرط  رد  اذـل  .دوب  یلاغـشا  قطانم  رد  نمـشد  ياوق  نتـسکش  مهرد  دـنور  زاغآ  تایلمع ، نیا  رد  يزوریپ  .دوب 

.دش یحارط  يزاسدازآ  تایلمع 

نآ جیاتن  همئالا و  نماث  تایلمع  زا  اذل  دوب  ناوتان  دیدج  تردق  ياه  هفلؤم  رـصانع و  هدـهاشم ي  زا  نانچمه  هلحرم ، نیا  رد  قارع 
.درکن یمادقا  شالت و  هنوگ  چیه  یلاغشا  قطانم  زا  ینیشن  بقع  يارب  هجیتن ، رد  درواین  تسد  هب  ینشور  لیلحت  يدنب و  عمج 

مادص اهدعب  .دنار  بقع  یللملا  نیب  ياهزرم  ات  ناتـسب  هقطنم  رد  ار  نمـشد  ياهورین  لاس ، نامه  رد  سدـقلا  قیرط  تایلمع  يارجا 
هلمح لباقم  رد  یقارع  ياهورین  اریز  تسا ؛ یندشن  شومارف  ياه  بش  زا  دـندرک  هلمح  ناتـسب  هب  یناریا  ياهورین  هک  یبش  : » تفگ

ات زورما  یناریا  ياهورین  هک  دوبن  مولعم  درک  یمن  تمواقم  يرادقم  قارع  پیت 17  رگا  دندرک و  ینیشن  بقع  اه  یناریا  هدرتسگ  ي 
تشپ رد  یقارع  ياهورین  اهنت  هن  سپ  نیا  زا  هک  تسانعم  نیا  هب  مادص  حیضوت   (1) .دندوب » هدرک  يورشیپ  قارع  لخاد  رد  دح  هچ 

زین قارع  كاخ  رد  ناریا  ياهورین  يورـشیپ  قارع  یعافد  تردق  ندش  هتـسکش  اب  هکلب  دـنرادن  تینما  دوخ  تاماکحتـسا  عضاوم و 
.تسا نکمم 

لفاحم زا  لقن  هب  هسنارف  يرازگربخ  .درک  هدز  تفگش  ار  یماظن  نارظان  ناسانشراک و  قارع ، تسکـش  ناریا و  ياه  يزوریپ  موادت 
ناریا یماظن  ياهورین  هک  تسا  نیا  رگنایب  قارع  هیلع  ناریا  ياهورین  تایلمع  تمظع  : » درک مالعا  اکیرما  عاـفد  ترازو  هب  کـیدزن 

دنچ ره  : » دوزفا يرازگربخ  نیا  .تسا » هدش  يزاسزاب 

166 ص :

هرامش 34، ناضمر ، تایلمع  ساکعنا  شرازگ  ناضمر ، تایلمع  هظحل  هب  هظحل  شرازگ  یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 429 - 1
.1361  / 5  / 22 یقارع ، نایماظن  عمج  رد  مادص  نانخس  ص 2 ،
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دوخ یتفگش  دنناوت  یمن  اکیرما  یماظن  ناسانشراک  یلو  دوشن ، يرظن  راهظا  گنج  نیا  جیاتن  هرابرد  دوش  یم  یعـس  نتگنـشاو  رد 
شرازگ نیا  رد  نینچمه  .دـننک » یفخم  قارع ، اب  گنج  هام  زا 22  سپ  ناریا  یماظن  ياهورین  ياه  ییاـناوت  تیفرظ و  لـباقم  رد  ار 

یم نآ  ماظن  هدایپ  ياهورین  راوتسا  نامیا  هیحور و  ار  ناریا  ریخا  ياه  يزوریپ  یلصا  لماع  اکیرما  یماظن  ناسانـشراک  : » تسا هدمآ 
 . (1) .دنناد »

یناهج يا و  هقطنم  نایماح  ینارگن  لماع  نیرت  يدـج  ناونع  هب  ار  قارع  تسکـش  رطخ  ناریا و  يزوریپ  گـنج ، تـالوحت  تیهاـم 
ار گنج  دوش  یم  قارع  نتـشادهاگن  ریگرد  ناریا و  رب  راشف  یـشیاسرف و  گنج  اب  دش  یم  روصت  نیا  زا  شیپ  رگا  .داد  رارق  قارع 

ینارگن تشون : زمیات  كرویوین  هکنانچ  دـش  یم  یبایزرا  زیمآ  هرطاـخم  ناریا  يزوریپ  دـیدج  هرود ي  رد  درک ، لرتنک  تیریدـم و 
 . .دشاب (2) دادغب  میژر  ندرک  نوگنرس  ددصرد  ناریا  هک  تسا  نیا  اکیرما  یلعف 

هلحرم رد  رگا  تسا  نشور  هچنآ  تشاد ؟ دوجو  باختنا  يارب  ییاه  هنیزگ  هچ  قارع  رب  ناریا  يرترب  طیارـش و  نیا  هب  هجوت  اب  لاح 
تردـق عضوم  زا  زین  لیلد  نیمه  هب  تشاد و  يرترب  عضوم  ناریا  ربارب  رد  یلاغـشا ، قطانم  رد  شیاهورین  روضح  لیلد  هب  قارع  لـبق 

هک تخاس  مهارف  روشک  نیا  يارب  ار  یتیعقوم  ناریا  يرترب  قارع و  تسکش  دیدج  هلحرم ي  رد  دوب  ناریا  رب  حلص  لیمحت  لابند  هب 
.دـیامن لابند  تردـق  عضوم  زا  ار  تمارغ  تخادرپ  زواـجتم و  نییعت  قارع ، لـماک  ینیـشن  بقع  لـماش  دوخ  قح  رب  ياـه  هتـساوخ 

؟ دوب هچ  دیدج  تیعضو  هب  هجوت  اب  اه  هنیزگ  باختنا 

نامز نامه  رد  دـش  یم  رازگرب  یماظن  ناهدـنامرف  نالوئـسم و  روضح  اب  هک  يریگ  میمـصت  تاسلج  هب  هجوت  اـب  ناریا  ياـه  هنیزگ 
یم نآ  زا  لـصاح  جـیاتن  ماـما و  اـب  هسلج  عوضوم و  نیمه  هب  هراـشا  اـب  ییاـضر  ياـقآ  .تفرگ  رارق  لـیلحت  هیزجت و  ثحب و  دروم 

: دیوگ

: دش ثحب  راکهار  هس  ماما  اب  هسلج ي  رد  »

.دش هتشاذگ  رانک  راکهار  نیا  اه  یماظن  لالدتسا  اب  .زرم  يور  رب  گنج   - 1

167 ص :

، گنج تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  زرم ، زا  روبع  دـلج 20 ، قارع ، ناریا و  گنج  رامـشزور  ناگداز ، هللا  فطل  اضریلع  . 430 - 1
.1361  / 7 شرازگ 26 /  ص 294 ، ، 1381

تعاس اکیرما ، يادص  ویدار  ص 17 ، هرامش 3 ، ناضمر ، تایلمع  هظحل  هب  هظحل  شرازگ  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 431 - 2
.1361  / 4  / 22 ، 20 : 30
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.دنورا هناخدور  تشپ  ات  يورشیپ  قارع و  كاخ  لخاد  رد  گنج  همادا ي   - 2

.تفای همادا  گنج  نایاپ  ات  هک  دوب  یلدم  دش و  یلمع  هک  دوب  یسایس  يژتارتسا  نیا 

« .دشن ثحب  هک  تشاد  یماظن  يژتارتسا  هب  زاین  دوب و  ماما  رظن  نیا  مادـص .) طوقـس   ) ییاهن هطقن  ات  گنج  همادا ي  يورـشیپ و   - 3
 . (1)

: دیوگ یم  طیارش  هب  هراشا  اب  يرگید  حیضوت  لیلحت و  رد  یمشاه  ياقآ 

يداصتقا یسایس و  یماظن ، راشف  مادص ، ماظن  طاقـسا  قارع ، كاخ  هب  دورو  دوب : ام  يور  شیپ  رد  یفلتخم  ياه  هار  هلحرم  نیا  رد 
 . .اهنیا (2) زا  ریغ  یتازایتما  نتفرگ  ای  اهنآ -  كاخ  هب  دورو  نودب  قارع -  يور 

دوش یم  نایب  اه  ثحب  ای  تاسلج  نآ  زا  هک  یفلتخم  تاحیضوت  اب  تسا و  هدش  ثحب  اه  هنیزگ  طیارش و  هرابرد  تسا  نشور  هچنآ 
لئاسم زا  یخرب  هک  تفرگ  هدـیدان  ار  عوضوم  نیا  ناوت  یمن  هتبلا  تسا ؛ هدوبن  طیارـش  هب  هجوت  نودـب  دـش  باختنا  ماجنارـس  هچنآ 

ییاهن و هطقن  ات  گنج  همادا ي   » ای زرم » يور  فقوت   » رب ماما  دـیکأت  تلع  ای  گنج  همادا  اـی  تسکـش  اـی  يزوریپ  ياهدـمایپ  دـننام 
همادا ي رد  ینیب  شوـخ  یعوـن  ـالامتحا  .تسا  هدـشن  شـسرپ  لـئاسم  نیا  هراـبرد ي  زین  ماـما  زا  هتفرگن و  رارق  ثحب  دروـم  نـیعم »

یللملا نیب  شنکاو  زا  ینارگن  اب  هارمه  قارع  یماظن  یسایس و  فیعض  تیعقوم  یلاغشا و  قطانم  يزاسدازآ  هلحرم ي  ياه  يزوریپ 
يریگ میمصت  رد  رثؤم » طیارـش   » ار لماوع  نیا  دیاب  هک  تسا  هدوب  رثؤم  اه  يریگ  میمـصت  رد  تاظحالم ، ریاس  همانعطق و  رودص  اب 
نادب دیاب  زین  نآ  یـسررب  دـقن و  رد  دریگ و  یم  تروص  تاظحالم  نیمه  هب  هجوت  اب  نامز و  فرظ  رد  یمیمـصت  ره  اعطق  دـیمان و 

.دوش هجوت 

: دوش یم  میسقت  یلک  هتسد  هس  هب  اه  هنیزگ  حیضوت ، نیا  اب 

؛ هرکاذم سب -  شتآ   - 1

؛ راظتنا فقوت -   - 2

.نمشد میلست  هدننک -  نییعت  هبرض   - 3

ياه هنیزگ  ای  هتشاد  يرتشیب  ققحت  ناکما  اه  هنیزگ  نیا  زا  کی  مادک  لاح 

168 ص :

.1383  / 3  / 11 ییاضر ، نسحم  اب  یصاصتخا  يوگ  تفگ و  . 432 - 1
، بالقنا فراعم  رشن  رتفد  یمـشاه ، نسحم  رظن  ریز  لاس 1362 ، اه  هبحاصم  باـتک  ، 62  / 11  / 20 یناجنسفر ، یمشاه  . 433 - 2

ص 166 و 167. ، 1381 ناتسمز ،
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.دوش یسررب  دیاب  تسا  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  هک  هتشاد  دوجو  مه  يرگید 

، اـه تیعقوـم  طیارـش ، یـسررب  زا  تسخن  شور  .درک  مادـقا  ناوـت  یم  شور  ود  اـی  تروـص  ود  هب  اـه  هنیزگ  یـسررب  دـقن و  يارب 
اب مود  شور  رد  .دـش  یم  باـختنا  دـیاب  دوب و  بولطم  يا  هنیزگ  هچ  هک  اـنعم  نیدـب  دوـش ؛ یم  لـصاح  اـه  هنیزگ  اـه و  يژتارتـسا 

يدازآ تضهن  .دوب  رتهب  دـش  یم  باختنا  يا  هنیزگ  هچ  هک  دوش  یـسررب  عوضوم  نیا  يریگ ، میمـصت  ياهدـمایپ  جـیاتن و  یـسررب 
هنوگ چیه  يریگ  میمـصت  ماگنه  هب  تسا و  هدیزگرب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  ناریا  يریگ  میمـصت  یـسررب  دقن و  يارب  ار  مود  شور 

، رـضاح یـسررب  بوچراچ  .تسا  هدادن  ماجنا  داهنـشیپ  هئارا  يارب  تقو ، لک  ریبد  هبحاصم  ای  هینایب  رودص  اب  یمـسر  يریگ  عضوم 
ای توافتم  ياه  تیعقوم  یـسررب  رگید ، طیارـش و  هب  هجوت  تسخن  تسا ؛ هظحالم  ود  هیاپ ي  رب  دش ، هراشا  زین  نیا  زا  شیب  هکنانچ 

تیهام و يا  هزادنا  ات  دناوت  یم  هدش  دای  عوضوم  ود  یسررب  دنیآرب  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  يریگ  میمصت  يارب  دوجوم  ياه  هنیزگ 
.دیامن نشور  ار  يریگ  میمصت  نیا  لیالد 

هرکاذم سب -  شتآ 

.تسا حلص  طیارش  لیمحت  ای  تلود  کی  ياقب  هب  ندیشخب  نایاپ  فیرح و  ندرک  دوبان  زتیوزوالک  هتشون  هب  گنج  یـسایس  فده 
ار فادها  هرکاذم  اب  یسایس و  قیرط  زا  هکنیا  ای  داد  نایاپ  گنج  هب  یماظن  يزوریپ  اب  یماظن و  تردق  رب  یکتم  دیاب  ای  نیاربانب   (1)

رایـسب هرکاذم  هلحرم ي  رد  حلـص  طیارـش  لیمحت  يارب  نمـشد  رب  يزوریپ  زا  لصاح  يرترب  یماظن و  تردق  املـسم  .درک  يریگیپ 
.تسا هدننک  نییعت  رثؤم و 

تادـهاعم نیا  .دـبای  یم  نایاپ  دوش  یم  رجنم  حلـص  تادـهاعم  هب  هک  یمـسر  تارکاذـم  اب  اـه  گـنج  رتشیب  یتسلاـه  هتـشون ي  هب 
.دوش یم  هداهن  هحـص  هلـصاح  ياهدروآ  تسد  ای  هدراو  تاراسخ  رب  حیرـص  روط  هب  دراوم  رتشیب  رد  هک  دراد  يدنچ  ياهدرکراک 

هک هنوگ  نآ  هتخاس و  صخشم  ار  گنج  هجیتن  روکذم  تادهاعم 

169 ص :

ص 43. ، 1377 نارهت ، ون ، حرط  تاراشتنا  حلاص ، ازریم  نیسحمالغ  همجرت  گنج ، هیرظن  زتیوزوالک و  دراواه ، لکیام  . 434 - 1
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نیا رد  .دـنهد  یم  صیـصخت  ار  اه  شزرا  يا  هناردـتقم  وحن  هب  هک  دنتـسه  یتامیمـصت  رگناـیب  دـنا  هدرک  رکذ  وئوکـسا  خابـسنام و 
گنج جیاتن  روبزم  ياه  همان  قفاوت  نینچمه  .دنوش  یم  عفر  دنا  هدش  یلبق  گنج  عوقو  ثعاب  هک  تاعوضوم  زا  يرایـسب  تادهاعم 
هدهع رب  هدش  لیمحت  ای  هدش  هرکاذم  دانسا  رد  هک  ار  یتادهعت  دور  یم  راظتنا  گنج )  ) نیفرط هک  دنزاس  یم  ینوناق  يا  هنوگ  هب  ار 

 . .دنهد (1) ماجنا  دنا ، هتفرگ 

گنج نیفرط  ندش  دعاقتم  مزلتسم  رما  نیا  .دوش  یم  لابند  فادها  يریگیپ  يارب  هک  تسا  یشور  یمسر » هرکاذم  ، » حیضوت نیا  اب 
نامز تشذگ  دش و  دهاوخن  مهارف  حلص  هدهاعم ي  ياضما  يارب  هرکاذم  ریـسم  تروص ، نیا  ریغ  رد  .تسا  هرکاذم  نتفریذپ  يارب 

.تشاد دهاوخ  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  دیدج  طیارش  داجیا  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن  تسکش  يزوریپ و  اب 

ار یمهم  ثحابم  هنیمز  نیا  رد  هدوب و  یتسلاه  هجوت  دروم  يرگید  تروص  هب  هرکاذم  قیرط  زا  فادـها  يریگیپ  عناوم  اه و  شلاچ 
عـضوم هب  تدش  هب  فرط  ود  ره  راگزاسان و  رگیدکی  اب  یـساسا  روط  هب  اه  فده  هک  یتروص  رد  تسا  دقتعم  يو  .دنک  یم  حرط 

هب زاین  ساسحا  رگید  فرط  رد  دیاب  فرط  کی  تسخن  .دراد  هلحرم  ود  قفاوت  یتیعضو  نینچ  رد  دنـشاب ، دنب  ياپ  دوخ  ياه  يریگ 
رد فرط  ود  هکنآ  ضحم  هب  مود  .دـشاب  قفاوت  جـیاتن  زا  رت  بولطمان  وا  يارب  قفاوت  مدـع  بقاوع  اـت  دروآ  دوجو  هب  ار  قفاوت  یعون 

یتلاح رد  روبزم  هلحرم  ود  رد  .دننزب  هناچ  ییاهن  تقفاوم  صخـشم  طیارـش  هرابرد ي  نینچمه  دـیاب  دـنتفرگ ، رارق  قفاوت  هلحرم ي 
نیا زا  دعب  یتسلاه  .تسا (2)  رت  لکـشم  الامتحا  تسخن  هلحرم ي  ندنارذگ  دشاب  دیدش  يراگزاسان  اه و  فده  هب  يدنب  ياپ  هک 

تـسد ناشیاه  فده  هب  هرکاذم  زا  ریغ  ياه  هار  زا  دنناوت  یم  هک  دـنراد  رواب  فرط  ود  ره  هک  ینامز  ات  : » دریگ یم  هجیتن  حیـضوت 
 . (3) .دماجنیب » لح  هار  هب  دناوت  یمن  کیتاملپید  ینز  هناچ  دنبای 

دهاوخن مهارف  ینز  هناچ  ناـکما  .دوشن  لـصاح  هرکاذـم  يارب  یقفاوت  هک  یتقو  اـت  داد و  رارق  مود  هلحرم ي  رد  عقاو  رد  ینز  هناـچ 
هب نتخادرپ  يارب  يدعاوق  دنشوک  یم  فرط  دنچ  ای  ود  نآ  رد  هک  تسا  يدنور  هلئسم  لح  ، » رگید ترابع  هب  .دش 

170 ص :

هرامش 26، یتینما ، یعافد -  تاعلاطم  همانلصف  رهاطریم ، اضر  همجرت  گنج ،» هدیدپ  يرظن  یـسررب  ، » یتسلاه یج ، .یک  . 435 - 1
ص 83 و 84. راهب 1380 ،

یسایس و تاعلاطم  رتفد  يرس ، مراط  دوعسم  یمیقتـسم ، مارهب  همجرت  للملا ، نیب  تسایـس  لیلحت  ینابم  یتسلاه ، .یک ج ، . 436 - 2
ص 307 و 308. ، 1380 موس ، پاچ  یللملا ، نیب 

ص 308. نامه ، . 437 - 3
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روشک دـنچ  ای  ود  نایم  گنج  عوقو  تسا  یهیدـب   (1) .دـننک » عضو  کیتاملپید  ای  یعیبط  طیحم  رد  هدـمآ  دوجو  هب  لـئاسم  یخرب 
ناونع هب  ییوج  یتشآ  یهاوخ و  حلـص  هب  شیارگ  هک  یمادام  درک و  دهاوخ  هارمه  يرتشیب  يراوشد  یگدیچیپ و  اب  ار  هلئـسم  لح 

.دـش (2) دـهاوخن  مهارف  ینز  هناـچ  هرکاذـم و  هب  یهتنم  ياهدـنور  دوـشن  داـجیا  یتـشآ  حلـص و  هب  نداد  نت  يارب  یناور  شیارگ 
هک دـنک  یم  مکح  قطنم  هاگنآ  دـشاب  قفاوم  گـنج  فقوت  اـب  تساـم  دوس  هب  هک  یطیارـش  تحت  فیرح  هک  یتروص  رد  نینچمه 
زا حلـص  تصرف  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  تسا ؟ ینالقع  يراـک  سفن  نیرخآ  اـت  گـنج  همادا  اـیآ  میـسرپب  دوخ  زا  مک  تسد 
زا نمشد  هک  یتروص  رد  الباقتم  .دورب (3)  تسد  زا  اعقاو  دیآ  تسد  هب  ام  یماظن  راشف  ندرک  مک  رثا  رب  دناوت  یم  هک  رترب ، عضوم 
اهر دنک  یم  هدافتـسا  یـسایس  تاغیلبت  ای  يزاسزاب  يارب  تصرف  ناونع  هب  سب  شتآ  هرکاذم و  زا  دور و  یم  هرفط  طیارـش  شریذپ 

يارب کـیژتارتسا  ياـه  تصرف  يرترب و  نداد  تسد  زا  ياـنعم  هب  يورـشیپ  لاـح  رد  ياـهورین  هب  فـقوت  روتـسد  نمـشد و  ندرک 
.دوب دهاوخ  يزوریپ  بسک  نمشد و  رب  حلص  طیارش  لیمحت 

اب گنج  يارب  يریگ  میمصت  دننامه  حلـص ، يارب  يریگ  میمـصت  دهد  یم  ناشن  گنج  همادا ي  ای  هرکاذم  يارب  طیارـش  یگدیچیپ 
نینچ ياهدـمایپ  بقاوع و  اریز  تسا ؛ يراوشد  رایـسب  راـک  هارمه و  هدـشن  هبـساحم  تـالامتحا  ندـمآ  شیپ  يراوشد و  کـسیر و 

.تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ار  یگرزب  تیلوئسم  یخیرات  ظاحل  هب  یمیمصت 

هک یفلتخم  طیارـش  هب  هجوت  اب  گرزب  ياه  تردـق  یللملا و  نیب  عماجم  روشک ، ود  فرط  زا  قارع  ناریا و  گـنج  هب  نداد  همتاـخ 
دسر یم  رظن  هب  رتشیب  یسررب  اب  یلو  تسا  هدوب  ناسون  شوختسد  هراومه  رهاظ  رد  هچرگ  تشاد  دوجو  گنج  لاس  تشه  یط  رد 

رد تسا ؛ یـسررب  لباق  هرود  ود  رد  عوضوم  نیا  .دـش  دـهاوخ  هراشا  نآ  هب  رتشیب  ثحب  همادا ي  رد  هک  تسا  هتـشاد  یتباث  طـیارش 
مود هرود ي  ساسح و  قطانم  اهرهـش و  يزرم و  قطانم  زا  یعیـسو  شخب  لاغـشا  ناریا و  كاخ  هب  زواـجت  زا  سپ  تسخن  هرود ي 

هک رهشمرخ  حتف  زا  سپ 

171 ص :

ص 318. نامه ، . 438 - 1
ص 193. زییاپ 1378 ، نارهت ، ناغمرا ، تاراشتنا  یماظن ، ياهورین  گنج و  یسانش  هعماج  ینارهت ، هتفشآ  ریما  رتکد  . 439 - 2

رـشن یمیکح ، نسحم  همجرت  حلـص ، گنج و  نافوسلیف  جـیربمک ، هاگـشناد  یـسایس  مولع  يراختفا  داتـسا  یلاگ ، .ب  .و  . 440 - 3
ص 83. ، 1372 زکرم ،
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اب ناریا  الباقتم  داـتفا و  فعـض  عضوم  هب  تردـق  عضوم  زا  قارع  هک  اـنعم  نیا  هب  .درک  رییغت  روشک  ود  تیعقوم  گـنج و  تیعـضو 
زواجتم نییعت  عوضوم  دیکأت و  سب (1)  شتآ  رب  ادـتبا  هرود  ود  ره  رد  یلو  تفرگ  رارق  رترب  عضوم  رد  یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ 

ظفح دوجوم  عضو  سب  شتآ  رب  دـیکأت  اـب  هک  دوب  نیا  نآ  هراـبرد  عاـمجا  يریگ و  عضوم  نیا  ياـنعم  .دش (2)  یم  هتفرگ  هدـیدان 
زا مود  هلحرم  رد  دـش و  یم  تیبـثت  یلاغـشا  قطاـنم  رد  قارع  شترا  رارقتـسا  سب ، شتآ  يرارقرب  اـب  تسخن ، هـلحرم ي  رد  .دوـش 

ار گنج  تیعضو  یقوقح  رظن  زا  زواجتم  نییعت  نتفرگ  هدیدان  نینچمه  .دش  یم  يریگولج  قارع  تسکش  لامتحا  ناریا و  يورشیپ 
دش و یمن  صخـشم  زین  نآ  یـسایس  یقوقح و  تیلوئـسم  زواجتم  ندـشن  صخـشم  اب  هک  انعم  نیا  هب  درک  یم  لیدـبت  یمهبم  رما  هب 

نیا رارکت  رطخ  یتینما  یماظن و  ظاحل  هب  تشاذگ و  یم  ياج  رب  بولطمان  ریثأت  حلص  هدهاعم ي  رد  یسایس  رظن  زا  رما  نیا  بقاوع 
.دش یم  شودخم  زین  تمارغ  تخادرپ  تخاس و  یم  نکمم  ناریا  هیلع  ار  تامادقا  هنوگ 

نامز ات  رکبلا  نسح  هیلع  اتدوک  اب  يو  ندـمآ  راک  يور  ناـمز  زا  مادـص  هب  تبـسن  يدامتعا (3)  یب  رـصنع  لـئاسم ، نیا  زا  رت  مهم 
طیارش قارع  هک  مادص  طوقس 

172 ص :

حرطم ار  تمارغ  ثحب  دـندمآ ، یم  هک  اهنآ  : » دـیوگ یم  ناهیک  همانزور  اب  یـصاصتخا  يوگ  تفگ و  رد  یمـشاه  ياقآ  . 441 - 1
زا قارع  نتفر  نوریب  نآ  هجیتن  ات  دـینک  هرکاذـم  لوا  دـنتفگ  یم  دـنتفریذپ  یمن  مه  ار  اـم  كاـخ  زا  نتفر  نوریب  یتح  دـندرک  یمن 

ص نمهب 1382 ،  14 ناهیک ، « ) .مینک هرکاذم  دعب  دوش و  سب  شتآ  لوا  دنتفگ  یم  اهنآ  .میتفریذپ  یمن  ار  نیا  ام  .دوش  امش  كاخ 
(. 12

لوا هتفه  نامه  رد  دـیوگ : یم  گنج  هب  نداد  نایاپ  طیارـش  هرابرد ي  ناهیک  همانزور  اب  وگ  تفگ و  رد  یمـشاه  ياـقآ  . 442 - 2
ار همانعطق 479  تفرگ و  هسلج   1359  / 7 خیرات 6 /  رد  مه  للم  نامزاس  .دندمآ  یطش  بیبح  قحلاءایض و  تافرع و  رـسای  گنج 
ار گنج  دنیوگب  هک  دـندوب  هدـمآ  .دوب  یحطـس  اهراک  مامت  یهتنم  .دوب  گنج  لوا  هتفه ي  هب  طوبرم  دراوم  نیا  همه  .درک  رداص 

.دـینک مامت  زواجتم  هیبنت  زواجت و  عفر  يارب  داهنـشیپ  هئارا  اه و  تراسخ  ناریا و  كاخ  لاغـشا  قارع و  يرگزواجت  هب  هجوت  نودـب 
(. ص 12 ، 1382 نمهب ،  14 ناهیک ، )

رد قارع  رد  اه  یثعب  ياتدوک  هرود  رد  يو  هب  تبـسن  هک  دوب  یتخانـش  رد  هشیر  يا  هزادنا  ات  مادص  هب  ناریا  يدامتعا  یب  . 443 - 3
هب تساوخ  یم  مادص  : » تفگ لاس 1362  رد  نارهت  هعمج  زامن  رد  دوخ  نانخس  رد  یمـشاه  ياقآ  .دش  لصاح  بالقنا  ناربهر  دزن 

ناریا هب  دعب  نک ، حالـصا  ار  عضو  نیا  میتفگ  درک و  یم  قارع  مدرم  هب  تبـسن  هک  یتایانج  نیا  رطاخ  هب  .میتفریذپن  ام  دـیایب ، ناریا 
(. ص 64 و 65 لاس 62 ، هعمج  ياه  هبطخ  « ) .ایب
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ياـهروشک ناـیم  رد  هتبلا  دوـب ؛ قارع  مادـص و  هراـبرد ي  ناریا  تشادرب  رکفت و  رد  رادـیاپ  تباـث و  يرـصنع  درک  یط  ار  یفلتخم 
.تشاد دوجو  مادص  راتفر  ندوبن  ینیب  شیپ  لباق  لیلد  هب  يدامتعا  یب  یعون  هب  زین  گرزب  ياه  تردق  هقطنم و 

للم نامزاس  دـش و  عانتما  زواجتم  ناونع  هب  مادـص  نییعت  زا  ارچ  هک  تسا  زیگنارب  ثحب  مهبم و  ناـنچمه  عوضوم  نیا  ناریا  رظن  زا 
هسیاقم رد  دیزرو ، تردابم  نادب  مادص  هک  تیوک  لاغشا  ربارب  رد  للم  نامزاس  شنکاو  زین  اهدعب  .دادن  ماجنا  یـشنکاو  هنوگ  چیه 

، للم نامزاس  نیـشیپ  لـکریبد  راـیئوکد ، .دوب  رثؤم  ماـهبا  شـسرپ و  نیا  قیمعت  رد  زواـجتم  ناونع  هب  وا  نییعت  ناریا و  هب  زواـجت  اـب 
ياهورین جورخ  راتـساوخ  دوب و  هدرک  لمع  دوخ  هفیظو ي  هب  ناریا  هب  زواجت  زاغآ  رد  للم  نامزاس  تینما  ياروش  رگا  تسا  دقتعم 

.داتفا (1) یمن  تیوک  هب  زواجت  رکف  هب  زگره  زین  مادص  دیماجنا و  یمن  لوط  هب  لاس  تشه  گنج  دوب  هدش  ناریا  كاخ  زا  زواجتم 
درک مالعا  اکیرما ، تقو  هجراخ  ریزو  زتلوش ، یتح  دـش و  مالعا  زواجتم  مادـص  قارع  ناریا و  گنج  مامتا  زا  سپ  اـهنت  هکنآ  لاـح 

هتخورفارب هب  نیـسح ، مادـص  هنابلط  گنج  تسایـس  دوب و  ناریا  هیلع  گنج  رگزاغآ  نیـسح  مادـص  يربهر  تحت  دادـغب  تموکح 
 . .دش (2) رجنم  ناریا  هیلع  قارع  گنج  شتآ  ندش 

رب تشاد  دوجو  یللملا  نیب  عماجم  مادص و  حلص و  گنج و  تیهام  هرابرد  هک  یتاروصت  لماوع و  نیا  هعومجم ي  تروص  ره  رد 
دش هراشا  هکنانچ  عوضوم  نیا  .تشاذگ  ریثأت  هرکاذم  اب  یسایس و  قیرط  زا  گنج  هب  نداد  نایاپ  عوضوم  اب  دروخرب  رد  ناریا  راتفر 

يداـقتعا و ياـهرواب  هکنیا  نمـض  .دوب  هدـش  لـصاح  هبرجت  ساـسارب  یـسایس و  ياـهراتفر  هدـهاشم ي  اـب  یخیراـت و  يدـنور  رد 
.دوب رثؤم  زین  یبالقنا  تارکفت 

تیهام یللملا ، نیب  عماجم  حلص و  ياه  تئیه  قیرط  زا  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  هک  یلئاسم  زا  یشخب  حیـضوت  رد  یمـشاه  ياقآ 
بوخ یلیخ  میتفگ  ام  .سب  شتآ  دـنتفگ  اهنآ  : » دـیوگ یم  دزاس  یم  راکـشآ  ار  نآ  هب  تبـسن  يدامتعا  یب  اـه و  شـالت  هنوگ  نیا 

.سب شتآ  دعب  دوشب  ارجا  لوا  طرش  هس  نیا  یتسیاب  یلو  سب  شتآ  میرادن  یفرح 

173 ص :

ص 12. ، 1376  / 9  / 27 تاعالطا ، همانزور  يریما ، یبتجم  همجرت  رایئوکود ، تارطاخ  باتک  . 444 - 1
.قارع دازآ  ویدار  زا  لقن  هب  ص 16 ، ، 1381  / 6  / 17 تاعالطا ، همانزور  . 445 - 2
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.دندوب هک  ییاج  نامه  دنورب  یطرش  دیق و  چیه  نودب  یقارع  ياهورین  لوا :

شطـسق کی  هدـش ، دراو  ام  هب  هک  یتراسخ  ینعی   (1) دوش ؛ هداد  تاراسخ  هک  دـیریذپب  دـیاب  امـش  دـنورب  اهنیا  هکنیا  زا  لبق  مود :
یم ام  باسح  هب  یطـسق  شیپ  کی  مینک ! یم  هرکاذم  الاح  هک  دـییوگب  دـیورن ، نوریب  هک  دوش  هتخیر  باسح  رد  دـیاب  الاح  نیمه 

.تفگ یگدیسر  نویسیمک  هچ  ره  ار ، دعب  ياه  تمسق  دعب  دیزیر و 

دیاب زواجتم  ار  تراسخ  نیا  هتفر ، نیب  زا  عیانص  يدادعت  هدش ، بارخ  رهش  يدادعت  دش ، هتشک  مدآ  هدع  کی  نایرج  نیا  رد  موس :
 . (2) .دهدب »

تلاح نیا  .دندرک  یمن  عافد  ام  قح  زا  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  دوب و  هدنام  ام  كاخ  رد  نمـشد  : » دیوگ یم  رگید  ياج  رد  ناشیا 
گنج مامتا  لابند  هب  ام  دـیوگ  یم  زین  قباس  هجراخ  ریزو  یتیـالو  ياـقآ   (3) .دوب » اهنآ  ياه  هتـساوخ  زا  مه  گـنج  هن  حلـص و  هن 

.دوب تمارغ  تخادرپ  يرگید  یللملا و  نیب  ياهزرم  هب  قارع  ینیـشن  بقع  یکی  طرـش ، ود  تیاعر  هنالداع و  لکـش  هب  یلو  میدوب 
مک یلیخ  رادـقم  کی  ولو  دـندرک  یم  لوبق  رگا  هک  دوب  نیا  دـنتفر  یمن  تمارغ  راب  ریز  ناـشنایماح  اـه و  یقارع  هک  یللع  زا  یکی 

 . .دنرصقم (4) گنج  رد  اهنآ  دنا  هدرک  لوبق  هک  دوب  نیا  شیانعم  دنزادرپب ، تمارغ 

ددرگرب دوخ  ياهزرم  هب  زواجتم  داد  داهنـشیپ  تفر و  للم  نامزاس  هب  لاس 1359  رهم  خی 24  رات  رد  ییاجر  دیهـش  هک  ینامز  یتح 
قارع هک  دـندرک  غیلبت  ناریا  هیلع  دـندرکن و  انتعا  چـیه  دـتفین  قافتا  يزواجت  هرابود  اـت  دوش  رقتـسم  اـهزرم  رد  یفرط  یب  يورین  و 

 . .تفریذپن (5) ناریا  هتفریذپ و 

یتح هکنانچ  .تفرگ  لکـش  ناریا  ياه  هتـساوخ  هب  یبایتسد  شور  ناونع  هب  هرکاذـم  هب  تبـسن  يدامتعا  یب  یعون  ساـسا  نیمه  رب 
ینانخس رد  یمشاه  ياقآ 

174 ص :

: دـسیون یم  دوخ  تارطاخ  رتفد  رد  یمـشاه  ياقآ  هام 1361  يد  رد  .دـش  هبـساحم  فلتخم  لحارم  رد  گنج  تاراـسخ  . 446 - 1
تـسیود تارباخم ، هار و  عیانـص ، يزرواشک ، ترازو  راهچ  زا  هک  دـنداد  گنج  ياه  تراسخ  یـسررب  زا  یـشرازگ  ریزو  تسخن 

(. ص 7 ، 1380  / 4  / 3 یمالسا ، يروهمج  همانزور  نارحب » زا  سپ   )» .دوب رالد  درایلیم  اهنت 56  تفن  هیحان  زا  ناموت و  درایلیم 
بالقنا یگنهرف  كرادم  نامزاس  یمـشاه ، نسحم  رظن  ریز  مجنپ ، دلج  لاس 62 ، هعمج  ياه  هبطخ  یناجنسفر ، یمـشاه  . 447 - 2

.1362  / 7  / 1 مود ، هبطخ  ص 64 و 65 ، راهب 1376 ، یمالسا 
ششوک هب  سدقم ، عافد  ياه  شزرا  رـشن  راثآ و  ظفح  داینب  یگنادواج ، زار  تزع  ، 1367  / 4  / 29 یناجنسفر ، یمشاه  . 448 - 3

ص 147. ، 1374 نارهت ، یغورف ، مساق 
ص 12. ، 1381  / 7 هبنشود 1 /  یصاصتخا ، يوگ  تفگ و  ناهیک ، همانزور  . 449 - 4

ص 12. نمهب 1382 ،  14 ناهیک ، همانزور  اب  یصاصتخا  يوگ  تفگ و  یناجنسفر ، یمشاه  . 450 - 5
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مدق راهچ  .تسا (1)  نیمه  هشیمه  لیئارسا  هویش.تسا  هدیسرن  هجیتن  هب  خیرات  رد  تقو  چیه  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تارکاذم  : » تفگ
ناسآ یهتنم  میتفریذپ ، یم  ار  نامتموکح  طوقـس  میتفریذپ  یم  ار  سب  شتآ  رگا  ام  .هرکاذم  سب -  شتآ  دیوگ  یم  دـیآ  یم  ولج 

اب لیلد  ود  هب  مه  ماما  تسا  دقتعم  یمـشاه  ياقآ   (2) .میدرک » یم  طوقـس  تلذ  اب  مه  ناـمدوخ  رت و  تحار  یلیخ  قارع ، يارب  رت 
دیدـجت يارب  ات  دـندرک  یم  حرط  نیا  يارب  ار  هرکاذـم  هکنیا  رگید  درک و  یم  فیعـض  ار  مدرم  هیحور ي  الوا  دوبن  قفاوم  هرکاذـم 

 . .دوش (3) مهارف  تصرف  مادص  ياوق 

شنت همادا ي  دـنتفریذپ ؛ یم  ار  سب  شتآ  ود  ره  قارع  ناریا و  رگا  تسا : هدرک  هجوت  يرگید  رظنم  زا  سب  شتآ  هب  ییاضر  ياقآ 
نانچمه یغای  يروشک  ناونع  هب  قارع  یبالقنا و  يروشک  ناونع  هب  ناریا  هکنآ  تسخن  .تشاد  اـکیرما  يارب  زاـیتما  ود  يریگرد  و 

مالعا فلتخم  ياه  تیعـضو  رد  گنج  مامتا  يارب  هکنآ  دوجو  اب  زین  مادص  .دوب (4)  اکیرما  دوس  هب  نیا  دندنام و  یم  یقاب  ریگرد 
تئیه رفـس  اب  هلحرم  کی  رد  .دوب  روشک  ود  نایم  مهافت  داجیا  يزاسدامتعا و  زا  عناـم  وا  شور  فادـها و  یلو  درک  یم  یگداـمآ 

هب تئیه  ار  یبلاـطم  یـصوصخ ، یمومع و  هرکاذـم  رود  دـنچ  زا  سپ  لاس 1360 و  دنفـسا  رد  ناریا  هب  یمالـسا  سنارفنک  یجنایم 
رد ار  دوخ  یتسه  ثعب ، بزح  تسین و  حلـص  ناهاوخ  مادص   » هک دناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  ناریا  هک  درک  لقن  مادـص  تایرظن  ناونع 

طـش هرابرد  دـیوگ : یم  تسا و  زایتما  نتفرگ  لابند  هب  دراد  رارق  فعـض  عضوم  رد  هک  لاح  نیا  اب  دـنیب و  یم  گنج  هجیتن  يورگ 
رد مادـص  نینچمه  .دوش  هرکاذـم  دـیاب  دـنورب  نوریب  اهورین  هکنیا  زا  شیپ  یلو  مینک  لوبق  ار  سب  شتآ  ای  مینک و  هرکاذـم  برعلا 

قارع ریازجلا  دادرارق  رد  تفگ : شیاه  تبحص 

175 ص :

یطیارـش رد  سب  شتآ  زا  ناریا  ياه  تشادرب  رد  هنایمرواخ  هبرجت  ریثأت  هرابرد ي  ناریا  تقو  هجراخ  ریزو  یتیالو  ياقآ  . 451 - 1
ار لیئارـسا  اب  یبرع  ياـهروشک  ياـه  گـنج  هناـیمرواخ و  هبرجت  هک  اـم  : » دـیوگ یم  دراد  دوخ  لاغـشا  رد  ار  یقطاـنم  نمـشد  هک 

ترارح نتـسشنورف  اـب  درک و  یمن  ینیـشن  بقع  هدـش  لاغـشا  قطاـنم  زا  لیئارـسا  سب ، شتآ  يرارقرب  زا  سپ  میدوب  هدـید  میتشاد 
لاغـشا زا  ایند  المع  هک  ارچ  هک  دوب  رتداح  ام  گنج  رد  طیارـش  نیا  .دـمآ  یمرد  لیئارـسا  کلمت  هب  نانآ  نیمز  یبرع ، ياـهروشک 

تیاس « ) .دـنک لاغـشا  ار  ناریا  رـسارس  ات  دزادرپب  حلـص  گنج و  هب  ابوانتم  قارع  هک  دوب  يدـج  ناکما  نیا  درک و  یم  تیامح  رگ 
(. نیدرورف 1384  12 باتزاب ، يربخ 

.1362  / 7  / 1 لوا ، هبطخ  ص 63 و 64 ، ذخأم 59 ، . 452 - 2
دادرم لوا ، هکبش  شتآ ، هداجس  ینویزیولت  همانرب  طبض  ماظن ، تحلصم  صیخشت  عمجم  سیئر  یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ  . 453 - 3

.1378
.1383  / 3  / 11 هدنسیون ، اب  یصاصتخا  يوگ  تفگ و  ییاضر ، نسحم  . 454 - 4
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رد تارکاذم  نیا  هجیتن  .تسا (2)  هداد  نت  ریازجلا  دادرارق  هـب  فعـض  هرود ي  رد  (1) و  .داد » زایتما  ینیمز  ياـهزرم  رد  ناریا  هب 
یمن زایتما  نتفرگ  نودب  قارع  هکنیا  تسخن  تسا ، زیچ  ود  دسر ، یم  هجیتن  هب  یمشاه  ياقآ  هکنانچ  نیبملا  حتف  تایلمع  هناتسآ ي 

هب رضاح  راشف  نودب  قارع  میدیسر  هجیتن  هب  هکنیا  رگید  دراد (3) و  دوجو  یثعب  تلود  طوقس  رطخ  اریز  دنک ؛ ینیشن  بقع  دناوت 
 . .تسین (4) میلست 

نآ میتسناوت  یمن  یناسآ  هب  هک  ام  نیمزرـس  رد  قارع  یگـشیمه  ندنام  ینعی  سب  ستآ  ندرک  لوبق   » هک ضرف  نیا  هیاپ  رب  نیاربانب 
یلاغشا قطانم  يزاسدازآ  يارب  شالت   (6) .میریگب » تردق  اب  ار  دوخ  قح  میناوت  یم   » هکنیا (5) و  .میروایب » نوریب  اهنآ  تسد  زا  ار 

(7) .تسا » دوهـشم  ام  عفن  هب  یماظن  لداعت  رییغت   » هک دش  لصاح  تشادرب  نیا  دوب و  ناریا  يرترب  تیعـضو  نیا  هجیتن ي  .دش  زاغآ 
یمن دهاوخن  هچ  دهاوخب و  هچ  مادص  انئمطم  قارع ، شترا  تسکـش   » اب (8) و  .دسرب » نآ  هب  دیاب  هک  دراد  یقوقح  حـتاف  شترا   » و

 . (9) .دنامب » راک  رس  دناوت 

سب شتآ  يرارقرب  لامتحا  ایآ  دش  هداد  حیـضوت  قارع  ناریا و  روشک  ود  ياهرواب  فادها و  طیارـش و  هرابرد ي  هچنآ  هب  هجوت  اب 
رب ات  تفرگن  تروص  روشک  ود  نایم  يا  هرکاذـم  هاـگ  چـیه  لاس 1367  اـت  هکنیا  هب  رظن  تشاد ؟ دوجو  روشک  ود  ناـیم  هرکاذـم  و 

ناریا هکنیا  زا  سپ  تارکاذم  هبرجت ي  هتبلا  تسا ؛ راوشد  يا  هزادنا  ات  هراب  نیا  رد  تواضق  اذـل  دوش  ثحب  نآ  ياهدـمایپ  جـیاتن و 
طیارـش رد  تیوک  لاغـشا  اب  قارع  دوب و  هدیـسر  نایاپ  هب  گـنج  هکنآ  دوجو  اـب  اریز  تسا  تیمها  زئاـح  تفریذـپ  ار  همانعطق 598 

دشن و ماجنا  دامتعا  هیاپ  رب  روشک  ود  نایم  هرکاذم  هاگ  چـیه  تشاد  رارق  اوزنا  رد  اکیرما  زا  تسکـش  اب  دوب و  هتفرگ  رارق  يدـیدج 
هکنیا نمـض  .دشن  عنام  تیوک  لاغـشا  گنج و  عوقو  زا  زین  ناتـسبرع  تیوک و  اب  قارع  نایم  هرکاذـم ي  نینچمه  .دیـسرن  هجیتن  هب 
لماوع زا  یکی  رما ، نیمه  تسا (10) و  هجیتن  یب  يا  هزادنا  ات  راوشد و  راک  مادـص  اب  هرکاذـم  داد  ناشن  زین  قارع  اب  اکیرما  هبرجت 

.دوب روشک  نیا  لاغشا  قارع و  هب  اکیرما  یماظن  هلمح ي 

176 ص :

ص 318 و 319؛ ، 1378 بالقنا ، فراعم  رشن  رتفد  یمشاه ، نسحم  رظن  ریز  لاس 1360 ، اه  هبحاصم  یناجنسفر ، یمشاه  . 455 - 1
.1360  / 12  / 18 ناهیک ، همانزور 
ص 319 و 320. نامه ، . 456 - 2

ص 320. نامه ، . 457 - 3
ص 318 و 319. نامه ، . 458 - 4

ص 12. ، 1382  / 11  / 14 ناهیک ، همانزور  یناجنسفر ، یمشاه  ياقآ  . 459 - 5
.1360  / 8  / 5 یلخاد ، ناراگنربخ  ص 105 و 106 ، ذخأم 66 ، . 460 - 6

.1360  / 8  / 28 فص ، هلجم  ص 144 ، نامه ، . 461 - 7
.نامه . 462 - 8
.نامه . 463 - 9

تردـق عضوم  زا  یناریا  تئیه  اـب  سب ، شتآ  يرارقرب  زا  سپ  هکناـنچ  .دـندوب  تخـسرس  رایـسب  هرکاذـم  رد  اـه  یقارع  . 464 - 10
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.دندوب هرکاذم  تفرشیپ  زا  عنام  دندرک و  یم  دروخرب 
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حتف زا  سپ  يرگید  لاغـشا و  زواجت و  یکی  هلحرم  ود  رد  روشک  ود  نایم  هرکاذم  سب و  شتآ  نتفریذـپ  تاظحالم  نیا  هب  هجوت  اب 
هب دیـسر  یم  هجیتن  هب  هرکاذـم  هکنآ  تسخن  تشاد : دوجو  لامتحا  ود  دـشاب ؟ هتـشاد  لابند  هب  تسناوت  یم  يا  هجیتن  هچ  رهـشمرخ 

تخادرپ اب  ار  ناریا  هب  زواجت  تیلوئـسم  درک و  یم  ینیـشن  بقع  یلاغـشا  قطاـنم  زا  قارع  سب  شتآ  يرارقرب  زا  سپ  هک  اـنعم  نیا 
نیا رد  دـنتفریذپ و  یم  ار  ناریا  يرترب  روشک  نیا  ناـیماح  قارع و  اـیآ  هک  دوـش  یم  حرطم  لاؤـس  نیا  لاـح  .تفریذـپ  یم  تمارغ 

شنایماح قارع و  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ناریا  هب  قارع  زواجت  زا  سپ  گنج  همادا ي  هکنآ  لاح  دیـسر ؟ یم  نایاپ  هب  گنج  تروص 
.دندوبن تیعضو  نیا  شریذپ  هب  رضاح 

، دندیـسر یمن  هجیتن  هب  نیفرط  هرکاذـم ، زاغآ  زا  سپ  تفرگ و  یم  تروص  سب  شتآ  يارب  هیلوا  قفاوت  رگا  مود  لامتحا  ضرف  اـب 
؟ دش یم  هچ  تروص  نیا  رد  دوب ؛ تارکاذم  تسکش  يانعم  هب  نیا 

اب دندرک (1) و  یم  تعجارم  هناخ  هب  دندوب  بلطواد  ياهورین  رتشیب  هک  ناریا  یماظن  ياهورین  یتیعـضو  نینچ  شیادیپ  تروص  رد 
تفر و یم  نایم  زا  ناریا  رد  یعامتجا  یـسایس -  ماجـسنا  قارع ، اـب  هرکاذـم  سب و  شتآ  يرارقرب  دروم  رد  رظن  فـالتخا  هب  هجوت 

زیم ياپ  رد  ناریا  اتیاهن  دـنام و  یم  یقاب  یلاغـشا  قطانم  رد  قارع  دوب و  راوشد  رایـسب  هرکاذـم  زا  لبق  تیعـضو  هب  تشگزاـب  ـالمع 
.دنک یشوپ  مشچ  دوخ  طیارش  زا  دریذپب و  ار  قارع  ياه  هتساوخ  دش  یم  روبجم  هرکاذم 

؛ دوب راوشد  رایـسب  هرکاذـم  سب و  شتآ  يارب  ینالوط  الامتحا  هفقو ي  کی  زا  سپ  گـنج  هب  تشگزاـب  زین  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ 
اب گنج  هب  رواب  اریز  تفر ؛ یم  نایم  زا  اـهورین  یمومع  جیـسب  ناـکما  دـش و  یم  دـیدشت  یللملا  نیب  یقوقح  یـسایس -  عناوم  اریز 

.دش یم  لزلزتم  هرکاذم  زاغآ 

177 ص :

درک هراشا  مه  هاپـس  نامزاس  جیـسب  يراوشد  هب  دـیاب  ...و ) یجیـسب  ياهورین  تمدـخ  تدـم  مامتا   ) اـه ثحب  عون  نیا  رد  . 465 - 1
.دوب راوشد  هاپـس  ندرک  عمج  دـعب  لاس  اعقاو  دـش  یم  اهر  لاس  کی  رگا  تسناد و  یمن  گـنج  ار  دوخ  لوا  تیرومأـم  هاپـس  نوچ 
نتفر ناـیم  زا  هاپـس 3 -  ناوت  جیـسب  رد  يراوشد  جیـسب 2 -  ناوـت  نداد  تسد  زا   - 1 دش : یم  ام  دـیاع  یفنم  هجیتن  دـنچ  نیاربانب 

.یللملا نیب  یقوقح  یسایس -  عناوم  دیدشت  یماظن 4 -  یسایس -  ماجسنا 
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روشک نیا  ياهورین  لاغشا  هلحرم ي  رد  اریز  دوب ؛ قارع  دوس  هب  مه  نامز  داد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  رترب  تیعقوم  ناریا  هجیتن ؛ رد 
تروص رد  درک و  یم  ادیپ  يرتشیب  تصرف  يزاسزاب  يارب  قارع  شترا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  دندنام و  یم  یقاب  یلاغـشا  قطانم  رد 

.دهد رارق  راشف  تحت  ار  ناریا  یماظن ، دیدهت  اب  تسناوت  یم  تارکاذم  تسکش 

نایاپ يارب  قارع  ناریا و  روشک  ود  نایم  هرکاذم  سب و  شتآ  يرارقرب  يارب  یبسانم  تصرف  طیارـش و  دـهد  یم  ناشن  یـسررب  نیا 
.تسا رهشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  یلصا  لیالد  زا  رما  نیمه  تشادن و  دوجو  گنج  هب  نداد 

راظتنا فقوت - 

، قارع كاـخ  رد  يورـشیپ  ياهدـمایپ  زا  ینارگن  رگید ، يوس  زا  قارع و  اـب  هرکاذـم ي  سب و  شتآ  نتفریذـپ  زا  ناریا  يراددوـخ 
رد یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  زا  لبق  لاس 1360 و  نیدرورف  رد  یمـشاه  ياقآ  .دوش  دـیکأت  زرم  يور  رب  فقوت  رب  اـت  دـش  بجوم 

رگا : » تشاد راـهظا  درک ؟ دـهاوخ  يورـشیپ  قارع  كاـخ  رد  اـیآ  تسیچ و  گـنج  رد  ناریا  يژتارتـسا  هک  شـسرپ  نیا  هـب  خـساپ 
 . (1) .دش » دنهاوخ  رقتسم  روشک  ود  زرم  رد  دننارب  بقع  ار  یقارع  ياهورین  دنتسناوت  ام  ياهورین 

نارظاـن و نارگ ، لـیلحت  دزن  رد  یهجوـت  دروـم  عوـضوم  قارع ، كاـخ  رد  يورـشیپ  هـمادا  اـی  زرم  يور  رب  ناریا  ياـهورین  فـقوت 
.دش هراشا  نآ  هب  یمـشاه  ياقآ  هبحاصم ي  رد  هکنانچ  داد  یم  ناشن  لیامت  زرم  يور  رب  رارقتـسا  هب  ادـتبا  زا  ناریا  دوب و  نارگیزاب 
دوب ناریا  ياه  هنیزگ  زا  یکی  هک  عوضوم  نیا  گنج  دروم  رد  يریگ  میمـصت  یـسررب  یلاغـشا و  قطاـنم  يزاـسدازآ  اـب  زین  اهدـعب 

.تفرگ رارق  هجوت  ثحب و  دروم  اددجم 

دحاو اب  هبحاصم  رد  یمـشاه  ياقآ  گنج ، دیدج  دـنور  هب  هجوت  اب  سدـقملا  تیب  تایلمع  رد  رهـشمرخ  يزاسدازآ  هناتـسآ ي  رد 
یم شیپ  ار  دوخ  هیور ي  اـم  دورن  ناریا ) ياـه  هتـساوخ   ) لـئاسم نیا  راـب  ریز  مادـص  رگا  : » درک مـالعا  امیـس  ادـص و  ربخ  يزکرم 

ره دننامب و  نابایب  رد  ام  ياهورین  هک  مینک  یمن  ربص  میریگ و 

178 ص :

.1360  / 1  / 22 یبرعلا ، فقوملا  اب  هبحاصم  ص 11 ، ذخأم 66 ، . 466 - 1
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ره هب  دـبای  همادا  گنج  هک  دـشاب  انب  رگا  مینک و  یمن  لوبق  ار  گنج  هویـش ، نیا  اب  .دنـشاب  نمـشد  پوت  هراـپمخ و  شتآ  ریز  زور 
گنج هب  نداد  نایاپ  ام  فدـه  اریز  میهد ؛ نایاپ  ار  گـنج  میناوتب  هک  میروآ  یم  دراو  نمـشد  هب  يراـشف  هطقن ، کـی  رد  اـم  لاـح 

 . (1) .تسا »

هب یهجوت  یب  زا  ار  دوخ  ینارگن  دنک و  یم  دیکأت  تسا  گنج  هب  نداد  نایاپ  ناریا  فدـه  هکنیا  رب  هبحاصم  نیا  رد  یمـشاه  ياقآ 
هب راشف  يارب  دوب  يرازبا  شور و  میروآ  یم  دراو  راشف  نمشد  هب  هطقن  کی  رد  هکنیا  رب  دیکأت  .دهد  یم  ناشن  ناریا  ياه  هتـساوخ 

.گنج هب  نداد  نایاپ  فده  اب  قارع 

دورو اب  دوبن  لیام  ناریا  .تسا  هدش  یم  حرط  یفلتخم  تاظحالم  زا  ریثأت  اب  زرم  يور  رب  فقوت  هک  دـهد  یم  ناشن  تاحیـضوت  نیا 
.دوش دراو  بیسآ  روشک  نیا  مدرم  هب  دریگ و  رارق  زواجتم  عضوم  رد  قارع  كاخ  لخاد  هب 

دیکأت گنج  هرابرد  يریگ  میمـصت  يارب  هیلوا  دروخرب  رد  قارع ، مدرم  هب  هجوت  یبـالقنا و  ینید -  هشیدـنا ي  بوچراـچ  رد  ماـما 
میوش یم  هتخانـش  زواجتم  ناونع  هب  میورب  قارع  كاخ  لخاد  هب  رگا  اریز  مینکن ؛ لوبق  ار  سب  شتآ  یلو  میتسیاب  زرم  يور  دندرک 

یمشاه ياقآ  هتفگ  هب  .مینک (3)  عافد  درک  هلمح  قارع  رگا  مینامب و  زرم  رانک  رد  دندرک  یم  دیکأت  ماما  .میورب (2)  رخآ  ات  دیاب  و 
هب .دـندوب  نارگن  قارع  كاخ  رد  يورـشیپ  ياهدـمایپ  زا  یفرط  زا  تشادـن (4) و  انعم  زواجتم  هیبنت  نودـب  گنج  مامتا  ماما  رظن  زا 

يرگید زرم و  يور  رب  گنج  همادا ي  یکی  تشاد ؛ دوجو  ماما  نهذ  رد  ههبش  ود  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ییاضر  ياقآ  هتفگ ي 
رد ماما  يارب  یـسایس  یماظن و  لالدتـسا  اـب  زرم  يور  رب  فقوت  ياهدـمایپ  .دوب (5)  مادص  طوقـس  رب  دـیکأت  ناریا و  ياه  هتـساوخ 

داتـسیا و دوش  یمن  زرم  يور  رب  میهدب  همادا  میهاوخب  رگا  تشاد : راهظا  داژنریهظ  موحرم  .دش  هداد  حیـضوت  يریگ  میمـصت  هسلج 
یمشاه ياقآ  .تسا (6)  عافد  لباق  بسانم و  عضوم  دـنورا  هناخدور  هقطنم  نیا  رد  هک  مینک  دـنفادپ  یبسانم  عضاوم  تشپ  رد  دـیاب 

دراو قارع  رب  راشف  هک  میـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  يزیچ  کی  دـیاب  مینک  مامت  ار  گنج  میهاوخب  رگا  درک  لالدتـسا  یـسایس ، رظن  زا 
تشپ میورب  مینک و 

179 ص :

ص 121 ناتسبات 1380 ، بالقنا ، فراعم  رشن  رتفد  یمشاه ، نسحم  رظن  ریز  لاس 1361 ، اه  هبحاصم  یناجنسفر ، یمشاه  . 467 - 1
و 122.

.1382  / 3  / 12 ییاضر ، نسحم  ياقآ  اب  یصاصتخا  هبحاصم  . 468 - 2
ص 2. ، 1383  / 3  / 3 زور ، تسایس  همانزور  هاپس ، قباس  هدنامرف  ییاضر  نسحم  . 469 - 3

ذخأم 63. . 470 - 4
.1383  / 2  / 20 ییاضر ، نسحم  ياقآ  اب  یصاصتخا  هبحاصم  . 471 - 5

.1383  / 3  / 12 نامه ، . 472 - 6
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یکی داد : یم  خساپ  ماما  لاؤس  ود  هب  دنورا  هناخدور  يوس  هب  يورـشیپ  داهنـشیپ  ییاضر  ياقآ  رظن  زا  .میتسیاب (1)  دنورا  هناخدور 
ار گنج  یقیرط  هب  میناوتب  هک  ییاج  هب  میورب  هکنیا  رگید  دـشاب و  عافد  لباق  تفاـی  همادا  گـنج  رگا  هک  میتسیاـب  ییاـج  رد  هکنیا 

 . مینک (2) مامت 

همادا ي يانعم  هب  تیعضو  نیا  یقوقح  رظن  زا  اریز  دوبن  نکمم  زرم  يور  رب  اهورین  فقوت  یماظن  یـسایس و  رظن  زا  دسر  یم  رظن  هب 
تالمح اددـجم  تسناوت  یم  اوق  دـیدجت  يزاسزاب و  ناریا و  ياهورین  فقوت  زا  لـصاح  تصرف  زا  هدافتـسا  اـب  قارع  دوب و  گـنج 

.دوب یشیاسرف  رتشیب  هک  يرگید  تروص  هب  یلو  دوب  گنج  همادا  يانعم  هب  زرم  يور  رب  فقوت  هکنیا  نمـض  .دریگب  رـس  زا  ار  دوخ 
رب هوالع  .دوش  نیمأت  ناریا  ياه  هتساوخ  هکنیا  نودب  دش  یم  تاناکما  هیحور و  شیاسرف  یگدروخرس و  بجوم  اجیردت  هجیتن  رد 

دـشاب (3) و یبسانم  هنیزگ  تسناوت  یمن  لیلد ، نیمه  هب  .تفر  یم  نایم  زا  زین  رهـشمرخ  حـتف  زا  لصاح  يرترب  ياهدرواتـسد  نیا ،
.دنتشاذگ رانک  ار  نآ  یماظن  یسایس و  ناهدنامرف  نالوئسم و  یماظن ، یسایس و  لالدتسا  هئارا  هیلوا و  یسررب  زا  سپ 

همادا گنج  مه  هک  دیما  نیا  اب  زرم  يور  رب  فقوت  هنیزگ  دشاب ، نآ  ندش  ینالوط  گنج و  همادا ي  زا  شسرپ  یلـصا  عوضوم  رگا 
.دوب گنج  همادا ي  يانعم  هب  یقوقح  یسایس و  رظن  زا  اریز  دوبن  یبسانم  هنیزگ  دوش  نیمأت  ناریا  ياه  هتساوخ  مه  دشاب و  هتشاد 

کیژتارتسا و تاماکحتسا  داجیا  ناوت  یگدامآ و  هک  طرش  نیا  اب  درک  هدافتسا  هنیزگ  نیا  زا  ناوتب  دیاش  يرگید  تیعـضو  رد  هتبلا 
يارب کیژتارتسا  نارابمب 

180 ص :

.نامه . 473 - 1
.نامه . 474 - 2

.دوش یمن  لصف  لح و  گنج  یـسایس  فادـها  تقوم ، همتاخ  رد  تسا  دـقتعم  گـنج  یتقوم  همتاـخ  هراـبرد ي  يربیـس  . 475 - 3
ینوگانوگ فادها  تسا  نکمم  گنج  یتقوم  همتاخ  دیوگ  یم  يو  .تسین  یلمع  زین  هدش  هتفریذـپ  كرتشم  عفن  رب  ینتبم  هحلاصم 

لـصف لح و  لابند  هب  اهنآ  دیاش  مود ، .دنـشاب  دوجوم  عضو  دادسنا  لابند  هب  گنج  فقوت  اب  ناربهر  تسا  نکمم  لوا  .دشاب  هتـشاد 
يدـعب تایلمع  زاغآ  روظنم  هب  سفنت  کی  ناونع  هب  ار  فقوت  تسا  نکمم  فرط  ود  ره  ای  کی  موس ، .دنـشاب  یـساسا  تاـعوضوم 

ای یناهنپ  تاـیلمع  قرط  زا  فادـها  ناـمه  همادا ي  يارب  یتصرف  ناونع  هب  تسا  نکمم  یتقوم  فقوت  نینچ  مراـهچ ، .دـنیامن  یقلت 
، گـنج ناـیاپ  مود و  مظن  رب  ینتبم  يریگ  میمـصت  هیرظن  ینارهز ، كرت  یفطـصم  ( ) Seabary.p.96  - 104  ) .دشاب هناراکبارخ 

(. ص 38 يرتکد ، همان  نایاپ 
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سپ هنیزگ و  نیا  باختنا  اب  دوبن  ناریا  رایتخا  رد  یتاناکما  نینچ  هک  یلاح  رد  .دشاب  هتـشاد  دوجو  نمـشد  ناوت  مادـهنا  شیاسرف و 
رییغت قارع  دوس  هب  گنج  دـنور  قارع ، تالمح  يریگرـس  زا  زرم و  يور  رب  اهورین  فقوت  زا  لصاح  ياه  یگدروخرـس  یتدـم  زا 

ياهورین دوب  هدش  فیعضت  قارع  دوب و  رادروخرب  يرترب  زا  ناریا  هک  یتیعضو  رد  ارچ  هک  دوب  نیا  یلصا  شـسرپ  زورما  درک و  یم 
؟ دندش فقوتم  زرم  يور  رب  یماظن 

نمشد میلست  هدننک -  نییعت  هبرض 

دراد تمواقم  ناکما  نیرت  کچوک  نمشد  هک  ینامز  ات  .تسا  نمـشد  هب  هدارا  لیمحت  زتیوزوالک  هتفگ ي  هب  گنج  یلـصا  فده 
بسک دنور  نیا  رد  .تسین (1)  دودح  دح و  تیاعر  گنرد و  ياج  دیشوکب ؛ شا  يدوبان  رد  دیاب  دوخ ، زا  عافد  رد  لقع  مکح  هب 

، نیاربانب .دنک (2)  میلست  ار  دوخ  هک  دزاس  یم  شریزگان  دنکش و  یم  مهرد  ار  نمشد  هدارا ي  اریز  تسا ؛ زاس  تشونرـس  يزوریپ 
نیا رد  اریز  دنزب (3)  هبرـض  دوخ  ياوق  مامت  اب  دیاب  حـتاف  داد  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  یپرد  یپ  ياه  تسکـش  رثا  رب  نمـشد  یتقو 

 . .دشابن (4) نآ  لمحت  هب  رداق  نمشد  هک  دیآ  دراو  رت  كانمهس  تابرض  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  ناکما  نیا  تیعضو 

میلست تسین  لیام  نمشد  اتعیبط  .دراد  ییازسب  تیمها  دربن  هنحص  تیعـضو  هب  هجوت  اب  یتیعقوم  نینچ  رد  بسانم  يژتارتسا  باختنا 
تاین تامیمـصت و  يارجا  دـنور  رد  لالتخا  نانمـشد و  ابقر و  فیعـضت  رنه  يانعم  هب  تیعـضو  نیا  رد  يژتارتسا  هکنآ  لاـح  .دوش 

.دزاس مهارف  نمشد  ربارب  رد  دوخ  فادها  نیمأت  يارب  ار  مزال  طیارش  دناوت  یم  اهنآ (5) 

هبلغ نمـشد  رب  ناوت  یم  فادها ، نیمأت  يارب  یماظن (6)  رازبا  زا  هدافتـسا  يانعم  هب  یماظن  يژتارتسا  باختنا  اـب  یتیعـضو  نینچ  رد 
دراد دوجو  يا  هطبار  یجراخ  تسایس  فادها  هب  لین  يارب  یماظن  يژتارتسا  زا  هدافتسا  یماظن و  تردق  نیب  تسا  یهیدب  .درک (7) 

هکنیا هب  رظن  .دوش  بجوم  رابجالاب  ار  یجراخ  تسایس  تیدودحم  دناوت  یم  نیعم  ینامز  رد  تلود  کی  یماظن  ییاه  ییاناوت  و 

181 ص :

ص 89 و 90. ذخأم 49 ، . 476 - 1
ص 105 و 106. ذخأم 49 ، . 477 - 2

ص 76. ذخأم 49 ، . 478 - 3

ص 83. ذخأم 49 ، . 479 - 4
.ییالوم مساق  همجرت  ناملآ ، پاچ  تیاس  يد  همان  هتفه  زا  لقن  هب  60 ص 5 ،  / 8  / 26 تلم ، يادص  همانزور  نوتگیتناه ، . 480 - 5

یلاع هرود  تاراشتنا  مجن ، يدـمحم  نیـسح  دیـس  همجرت  یناهج ، نیون  مظن  هیاپ  رب  اکیرما  یماظن  يراـمعم  زرتیپ ، ناـج  . 481 - 6
ص 205. ، 1378 هاپس ، گنج 

ص 202. نامه ، . 482 - 7
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یگتـسب یجراخ  طیحم  اب  طابترا  رد  یماظن  ياه  ییاناوت  زا  حیحـص  یبایزرا  هب  يدایز  دـح  ات  یجراـخ  تسایـس  فادـها  يریگیپ 
بکترم تسا  نکمم  یتلود  ره  اذـل  تینهذ ، ات  دراد  تینیع  هزادـنا  نامه  تادـیدهت ، ینیب  شیپ  یماـظن و  دـیدهت  یباـیزرا  دراد و 

زا رتمک  تسا  نکمم  نتفرگ  مک  تسد  ندرمـش و  زیچاـن  يریگ ، میمـصت  يارب  یباـیزرا  رد  .دوش (1)  دوخ  یبایزرا  رد  یتاهابتـشا 
 . .دنک (2) یم  بلج  دوخ  هب  ار  اهرظن  هک  تسا  ضامغا  رد  هابتشا  اما  دشابن  شخب  نایز  ضامغا 

ریثأت زین  تردق  ییاناوت و  نازیم  زا  دراد ، یگتسب  فادها  هب  هکنیا  رب  هوالع  دش  هراشا  هکنانچ  یماظن ، ای  یـسایس  يژتارتسا  باختنا 
یپرد یپ  ياه  تسکش  تاظحالم ، نیا  اب  .تسا  مهم  رایسب  یحور  یماظن و  ناوت  رظن  زا  نمشد  تیعـضو  هکنیا  نمـض  .دریذپ  یم 
تاعبت .داد  یم  ناشن  ریذپ  بیسآ  هدننکـش و  رایـسب  ار  نآ  دادرخ 1361  ات  رهم 1360  زا  ینعی  هام  هن  لـصاف  دـح  رد  قارع  شترا 

راهم يرترب و  اـب  هلباـقم  نآ  فدـه  هک  داد  لکـش  ار  يدـیدج  تـالداعم  گرزب  ياـه  تردـق  عفاـنم  هقطنم و  يارب  قارع  تسکش 
هرکاذـم و سب و  شتآ  يرارقرب  تاـماهبا  اـه و  يراوشد  زا  ناریا  ناـیم ، نیا  رد  .دوـب  قارع  تیوـقت  ـالباقتم  ناریا و  ياـه  يزوریپ 

نارگن دوخ  ياه  هتـساوخ  ندـشن  نیمأت  عومجم  رد  زرم و  يور  رب  فقوت  ای  قارع  كاخ  رد  يورـشیپ  یلامتحا  ياهدـمایپ  نینچمه 
رایـسب نآ  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  گنج  هب  نداد  نایاپ  هک  دوب  فیرعت  لـباق  عیـسو  فیط  کـی  رد  ناریا  فادـها  هکنیا  نمـض  .دوب 

يا هزادـنا  ات  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  لوحت  هب  ور  صاخ و  طیارـش  رد  بسانم  يژتارتسا  باختنا  لیلد ، نیمه  هب  .دـنایامن  یم  راوشد 
.دوب راوشد 

دنک یم  هراشا  ناشیا  .تسا  هجوت  لباق  هک  دهد  یم  حیضوت  ار  گنج  هب  نداد  نایاپ  هنیزگ  ناریا و  فادها  زا  یشخب  یمشاه  ياقآ 
یم هفاضا  سپـس  .دوش » نوگنرـس  قارع  میژر  هک  میهد  یم  حـیجرت  اـم  : » دـیوگ یم  میهاوخ و  یمن  ار  قارع  نیمزرـس  اـم  هکنیا  هب 

کی ام  يارب  ثعب  میژر  ینوگنرـس  فده  .تسا  ثعب  میژر  ینوگنرـس  يارب  یعرـش  هفیظو ي  کی  قارع  نیمزرـس  هب  دورو  : » دنک
فده

182 ص :

يرازگربخ همجرت  راهب 1987 ، رپ ، یپ  یفلدا  هیرـشن  یماظن ، لـیلحت  هیزجت و  کـی  قارع  ناریا و  گـنج  شراـک ، میارفا  . 483 - 1
ص 67 و 68. گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  رتفد  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  تایلمع  تاعالطا و  تنواعم  ریثکت  یمالسا ، يروهمج 

.نامه . 484 - 2
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یمن ام  : » دنک یم  دـیکأت  يرگید  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  ناشیا   (1) .مینک » یمن  ینیـشن  بقع  فدـه  نیا  زا  ام  تسا و  کـیژتارتسا 
دنک یم  هراشا  يربخ  هب  عوضوم  نیا  حیـضوت  رد  ناشیا  .میـسرب » دادـغب  اب  یقفاوت  چـیه  هب  قارع )  ) یلعف میژر  هیاس ي  رد  میهاوخ 

ات درک  داهنشیپ  اه  یجنایم  طسوت  نیـسح ، مادص  هک  دنناد  یم  همه  منک و  شاف  ار  نآ  مهاوخب  هک  تسین  يرـس  نیا   » هکنیا رب  ینبم 
یلعف میژر  هک  یمادام  میدرک و  در  ار  داهنشیپ  نیا  ام  یلو  دنک ، ینیشن  بقع  یطرـش  دیق و  چیه  نودب  ریازجلا و  دادرارق  داوم  قبط 

هچ امش  دنک  یم  لاؤس  یمشاه  ياقآ  زا  راگنربخ   (2) .درک » میهاوخ  تفلاخم  یقفاوت  هنوگ  ره  اب  دشاب  دادرارق  مود  فرط  قارع ) )
ام : » دـیوگ یم  خـساپ  رد  ناـشیا  دـینک ؟ یم  بـلط  قارع  زا  يرگید  ياـه  نیمزرـس  اـیآ  دـیهاوخ  یم  ریازجلا  دادرارق  زا  ریغ  يزیچ 

مادـص ینوگنرـس  ام  فدـه  مداد  حیـضوت  هک  روط  نامه  .میهاوخب  مه  رگید  ياه  نیمزرـس  اـت  میا  هتفرگن  ار  قارع  ياـه  نیمزرس 
اب یتسیاـب  قفاوت  نیا  یلو  دـشاب  قفاوت  يارب  یبوخ  بوچراـچ  تسا  نکمم  ریازجلا  دادرارق  .دـنک  ادـیپ  ققحت  دـیاب  رما  نیا  تسا و 

 . (3) .یلعف » میژر  اب  هن  ددرگ  اضما  يزوریپ  زا  سپ  قارع و  تلم 

: دیوگ یم  حلـص » هنالیلذ  شریذـپ   » اب گنج  هب  نداد  نایاپ  در  نمـض  نارهت  هعمج  زامن  رد  یمـشاه  ياقآ  فدـه  نیا  ققحت  يارب 
 . (4) .مینک » مامت  ار  گنج  گنج ، دیدشت  اب  هک  تسا  نیا  رگید  هار  »

نیمه زین  قارع  اـب  اـکیرما  گـنج  هبرجت ي  .دوب (5)  نکمم  یماظن  يژتارتسا  باختنا  اب  اـهنت  مادـص  طوقـس  تسا  نشور  هکناـنچ 
.دنداد نایاپ  ثعب  بزح  مادص و  تموکح  هب  دادغب  رد  روضح  اب  اکیرما  ياهورین  درک و  نشور  ار  عوضوم 

، رازبا مزلتسم  يو  ندش  میلست  ای  مادص  طوقس  فده  اب  نمشد  رب  عطاق  هدننک و  نییعت  هبرـض ي  ندرک  دراو  يارب  یماظن  يژتارتسا 
تردـق يزاـسزاب و  رد  لـمع  تعرــس  .دوـب  هـتفرگن  تروـص  نآ  زا  مزـال  دروآرب  دـسر  یم  رظن  هـب  هـک  دوـب  یتاـناکما  طـیارش و 

قارع و شترا  یهدنامزاس  يزاسزاب و  تردـق  هب  هجوت  اب  نمـشد  رب  هدـننک  نییعت  هبرـض ي  ندرک  دراو  يارب  ددـجم  یهدـنامزاس 
.دش راکشآ  هلئسم  نیا  نوگانوگ  داعبا  ناضمر  تایلمع  رد  دوب و  فیعض  يا  هزادنا  ات  ناریا  ربارب  رد  یللملا  نیب  شنکاو 

183 ص :

.1360  / 1  / 22 سربق ، یبرعلا ، فقوملا  هلجم  اب  هبحاصم  ص 11 ، ذخأم 66 ، . 485 - 1
ص 12. نامه ، . 486 - 2
ص 12. نامه ، . 487 - 3

.نارهت هعمج  زامن  ، 1361  / 5 شرازگ 8 /  ص 429 و 430 ، ذخأم 45 ، . 488 - 4
.1383  / 2  / 20 ییاضر ، نسحم  رتکد  اب  یصاصتخا  هبحاصم ، . 489 - 5
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یسایس يژتارتسا  دوبن  رداق  تشاد  دوجوم  تیعـضو  زا  هک  يا  یبایزرا  فادها و  هب  هجوت  اب  تیعقوم و  ظاحل  هب  ناریا  هک  یلاح  رد 
يا هنیزگ  اهنت  یماظن  يژتارتسا  نیاربانب  دوب  یبولطمان  هنیزگ ي  زین  زرم  يور  رب  فقوت  یفرط  زا  دنیزگرب و و  ار  قارع  اب  هرکاذـم  و 

يزوریپ کی  هب  یبایتسد  رگید ، تراـبع  هب  .دـش  یم  عناـم  گـنج  ندـش  ینـالوط  زا  درک و  یم  نکمم  ار  قارع  رب  يزوریپ  هک  دوب 
نودـب یلوحت  نینچ  هجیتن ي  .دوب  کیژتارتسا  يزوریپ  کی  هب  رهـشمرخ  يزوریپ  لیدـبت  ياـنعم  هب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  یـساسا 

يا هنیزگ  ناریا  نیاربانب  .دیسر  یم  نایاپ  هب  گنج  تیعضو  نیمه  همادا ي  رد  دوب و  قارع  تسکش  ناریا و  يزوریپ  يانعم  هب  کش 
کیژتارتسا يزوریپ  کی  هبرهـشمرخ  رد  يزوریپ  ارچ  .تشادن  روز  زا  هدافتـسا  اب  دوخ  فادـها  يریگیپ  گـنج (1) و  همادا ي  زج 

؟ دش ینالوط  گنج  دشن و  لیدبت 

اهدمایپ للع و  ناریا : يریگ  میمصت 

میمـصت کی  ذاختا  رب  رظاـن  گـنج ، تـالوحت  دـنور  رد  کـیژتارتسا  يدادـخر  هلزنم ي  هب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا ي 
قطانم يزاـسدازآ  دـنور  همادا ي  رد  دـیدج  هلحرم ي  رد  روشک  نیا  يژتارتسا  ناریا و  يریگ  میمـصت  قطنم  .دوب (2)  کیژتارتسا 

اب یقالت  رد  ناریا و  ياه  هتـساوخ  هب  للملا  نیب  ماظن  یهجوت  یب  قارع ، رب  ناریا  يرترب  اوق و  نزاوت  زا  ددـجم  یبایزرا  اب  یلاغـشا و 
قطانم یخرب  زا  هبناج  کی  ینیـشن  بقع  يارب  قارع  یگدامآ  مالعا  نانبل و  بونج  هب  لیئارـسا  زواـجت  هژیو  هب  يا  هقطنم  تـالوحت 

یم هراشا  نآ  هب  هک  تفرگ  لکش  روشک  یماظن  دشرا  ناهدنامرف  یـسایس و  نالوئـسم  هیلک ي  تکراشم  عامجا (3) و  اب  یلاغشا و 
.دوش

184 ص :

.1383  / 4  / 15 ییاضر ، نسحم  رتکد  اب  یصاصتخا  هبحاصم  . 490 - 1
اجنیا رد  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هدرتسگ  تروص  هب  گنج  موادت  للع  باتک  رد  يریگ  میمصت  تاسلج  ثحابم  . 491 - 2

.دوش یم  يراددوخ  ثحابم  رارکت  زا 
هاـگ چـیه  دـش ، حرط  يریگ  میمـصت  تاـسلج  رد  نالوئـسم  یخرب  ینیمخ و  ماـما  رظن  فـالتخا  ناوـنع  هب  اهدـعب  هـچنآ  . 492 - 3

يریگ میمصت  دنور  رد  سپس  دش و  حرطم  توافتم  ياه  هاگدید  هیلوا ، ياه  یسررب  ریـسم  رد  هکلب  دوبن ، قیمع  يدج و  یعوضوم 
رب دـیکأت  نآ و  یـسررب  دـقن و  بجوم  يریگ  میمـصت  نیا  ياهدـمایپ  اهدـعب  .دـنتفرگ  ار  ییاهن  میمـصت  ماما  عامجا ، هب  یبایتسد  اب 

.دش اهرظن  فالتخا 
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رد یمشاه  ياقآ  ناریا ، هب  دوخ  ياه  هتساوخ  لیمحت  يارب  یلاغشا  قطانم  مرها  زا  هدافتسا  رد  قارع  یماکان  مئالع  ندش  راکـشآ  اب 
ات ایند  هک  مه  رادـقم  نیمه  .میریگب  تردـق  اب  ار  نامقح  میناوت  یم  اـم  : » دـیوگ یم  گـنج  تشونرـس  هراـبرد ي  یلاؤس  هب  خـساپ 

تالداعم نییعت  رد  یلصا  رصنع  یماظن  تردق  ناشیا  رظن  زا  .میتشاد » ههبج  رد  ام  هک  تسا  ییاه  تفرشیپ  رطاخ  هب  هدش  عناق  يدح 
ناگدنمزر : » دریگ یم  هجیتن  سپـس  یمـشاه  ياقآ  .درک  دهاوخ  رییغت  ناریا  يرترب  ساسارب  اه  شنکاو  تسا و  گنج  تشونرـس  و 

هکلب تسین ، مولظم  رادفرط  زورما  ایند  .دنـشاب  ناشدوخ  يورین  تردق و  رب  یکتم  دـیاب  زیچ ، ره  زا  شیب  ههبج ، تشپ  ههبج و  رد  ام 
هب هک  ییاه  يزوریپ  اب  دـیاب  ههبج  رد  ام  هدـنمزر ي  ياهورین  منک  یم  مالعا  اـج  نیمه  رد  نم  .دـنک  یم  تکرح  تردـق  يروئت  اـب 
یم يرگید  ياـج  رد  شرگن  لـیلحت و  هیزجت و  نیمه  هـمادا ي  رد  ناـشیا   (1) .دننک » میلـست  هب  راداو  ار  مادـص  دـنروآ  یم  تسد 
لمع نامدوخ  دیاب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ام  ....دوش  نییعت  دیابن  گنج  نادیم  رد  زج  روز ، يایند  رد  گنج  تشونرـس  : » دیوگ

 . (2) .درک » میهاوخ  مامت  روز  اب  ار  راک  نیا  مینک و 

اب هک  درک  تیوقت  ار  تشادرب  نیا  لاـس  ناـمه  رذآ  رد  سدـقلا  قیرط  تاـیملع  نابآ 1360 و  رد  همئالا  نماـث  تاـیلمع  رد  يزوریپ 
دیاب ای  مادص  دروخ و  دهاوخ  تسکـش  گنج  رد  مادص  قارع ، شترا  هب  مهم  ههبج ي  دنچ  رد   (3) یساساو » عطاق  هبرض ي   » دنچ
يارب ار  گنج  مادـص  هک  دوب  لـیلحت  نیا  هیاـپ ي  رب  يریگ  هجیتن  نیا  .دوش (4)  کیدزن  شتموکح  نارود  نایاپ  هب  اـی  دوش  میلـست 
.دـنام یمن  یقاب  مادـص  تموکح  همادا ي  يارب  يا  هنیمز  هک  تسا  حـضاو  قارع ، تسکـش  اب  تخادـنا و  هار  هب  شتموکح  میکحت 

 . (5)

رد یمشاه  ياقآ  لاس 1360  هام  يد  رد  راب  نیتسخن  يارب  تالوحت  نیمه  همادا ي  رد  ار  قارع  كاـخ  رد  گـنج  همادا ي  عوضوم 
ياهورین رد  یمجاهت  هیحور ي  نوزفا  زور  شیازفا  هب  هجوت  اب  درک  لاؤس  ناشیا  زا  راـگنربخ  .درک  حرطم  ناراـگنربخ  اـب  هبحاـصم 

رد یمشاه  ياقآ  دوب ؟ میهاوخ  قارع  كاخ  رد  یعفادت  تایلمع  ماجنا  دهاش  کیدزن  هدنیآ ي  رد  ام  ایآ  ناریا ، یمالـسا  يروهمج 
هب هراشا  نمض  خساپ 

185 ص :

ص 321. ذخأم 65 ، . 493 - 1
.1360  / 12  / 24 یلخاد ، ناراگنربخ  اب  هبحاصم  ص 322 ، ذخأم 66 ، . 494 - 2

.1360  / 11  / 18 اکیرما ، .سا  .یب  .یس  نویزیولت  اب  هبحاصم  ص 303 و 304 ، ذخأم 66 ، . 495 - 3
.نامه . 496 - 4
.نامه . 497 - 5
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میناوت یمن  دـشاب  ام  كاخ  رد  نمـشد  یتقو  ات  تسا و  گنج  گنج ، : » تفگ میرادـن  قارع  كاخ  هب  یتشادمـشچ  چـیه  اـم  هکنیا 
اب یمالـسا ، بالقنا  گنج و  حـلاصم  هب  انب  :» درک هفاضا  سپـس  ناـشیا  .مینکن » ذوفن  اـهنآ  كاـخ  هب  هک  مینک  دودـحم  ار  ناـمدوخ 

« .میهد ماجنا  قارع  كاخ  رد  ار  دوخ  عافد  هک  میهد  یم  ار  قح  نیا  نامدوخ  هب  مینادـب  ترورـض  رگا  عافد ، یلاع  ياروش  بیوصت 
 . (1)

هلحرم ي رد  اجیردت و  دـش  هراشا  هکنانچ  گنج » مامتا  هقطنم و  کی  فرـصت   » ساسارب گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  يژتارتسا 
لاس 1360 نمهب  رد  .تفرگ  لکـش  یلاغـشا  قطانم  رد  رارقتـسا  هلحرم  رد  قارع  يژتارتسا  هب  هجوت  اب  یلاغـشا و  قطانم  يزاسدازآ 

يارب رگا  .میریگب  وا  زا  ار  نامقح  میناوتب  ات  میراشفب  ار  زواجتم  يولگ  ییاج ، کی  رد  دیاب  : » دیوگ یم  ینانخس  رد  یمـشاه  ياقآ 
یعطاق ياه  هبرض  اب  میناوتب  مه  دیاش  : » دنک یم  يراودیما  راهظا  ناشیا  .میوش » یم  دراو  دشاب  مزال  قارع  كاخ  هب  دورو  راک ، نیا 

 . (2) .میسرب » نامروظنم  هب  قارع  كاخ  لاغشا  نودب  مینک  یم  دراو  قارع  هب  هک 

یم نآ  ذاختا  تلع  ناریا و  يژتارتسا  هرابرد ي  ناـهیک  هماـنزور ي  اـب  هبحاـصم  رد  یمـشاه  ياـقآ  گـنج  ماـمتا  زا  سپ  اهدـعب و 
مرها نآ  اب  ات  میریگب  ار  ییاج  دیاب  هک  مدرک  هیجوت  هنوگ  نیا  ار  منهذ  دش  لوحم  نم  هب  گنج  یهدنامرف  تیلوئـسم  یتقو  : » دیوگ

ار اـم  تاراـسخ  مییوگب  میتسناوت  یم  تروص  نآ  رد  .دـنکب  اـم  اـب  تساوخ  یم  قارع  هک  يراـک  تسرد ، .میرواـیب  راـشف  قارع  رب 
 . (3) .میروایب » تسد  هب  میتشاد  تسد  رد  هک  یمرها  ییاج و  اب  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  ینعی  دوش ؛ همکاحم  زواجتم  دنهدب و 

اب يا  هقطنم  فرـصت  اب  قارع و  رب  يزوریپ  بسک  اب  یماظن و  تردـق  رب  اکتا  اـب  هک  تسا  موهفم  نیا  هب  یمـشاه  ياـقآ  تاحیـضوت 
اب قارع  تسا  دقتعم  یمشاه  ياقآ  .میزاس (4)  یم  دعاقتم  ناریا  ياه  هتساوخ  نیمأت  يارب  ار  شنایماح  قارع و  تیمها ،

186 ص :

.1360  / 10  / 7 یلخاد ، ناراگنربخ  اب  هبحاصم  ص 199 ، ذخأم 66 ، . 498 - 1
.1360  / 11  / 3 تاعالطا ، همانزور  اب  هبحاصم  ص 246 ، ذخأم 66 ، . 499 - 2

ص 12. ، 1362  / 11 هبنش 14 /  هس  ناهیک ، همانزور  اب  هبحاصم  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  . 500 - 3
عطقم نآ  رد  : » دـیوگ یم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ناریا  يژتارتسا  هرابرد ي  اهدـعب  ناریا  تقو  هجراخ  ریزو  یتیـالو  رتکد  . 501 - 4
راشف ندرک  دراو  يارب  مزال  رازبا  مینک  فرصت  قارع  كاخ  لخاد  رد  ار  یطاقن  رگا  هک  دش  حرطم  عافد  یلاع  ياروش  رد  هدیا  نیا 
يربخ تیاس   ) .دـیآ یم  تسد  هب  قارع  زا  تمارغ  تفایرد  زواجتم و  تیموکحم  اهزرم و  هب  ناـنآ  ینیـشن  بقع  يارب  اـه  یقارع  رب 

(. نیدرورف 1384  12 باتزاب ،
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.دروخ تسکش  یلو  درک  یم  لابند  ار  يژتارتسا  نیمه  یلاغشا  قطانم  رد  رارقتسا 

روضح اب  یتاسلج  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  يریگ  میمـصت  گـنج و  دـیدج  تیعـضو  یـسررب  روظنم  هب  رهـشمرخ ، حـتف  زا  سپ 
حرط یفلتخم  ياه  هاگدـید  تاسلج ، نیا  رد  .دش (1)  رازگرب  ینیمخ  ماما  روضح  رد  یماظن  دشرا  ناهدنامرف  یـسایس و  نالوئـسم 

زا فلتخم  داعبا  رد  ار  قارع  كاخ  رد  گنج  همادا ي  ياهدمایپ  دوب  نارگن  اکیرما  عضاوم  اه و  تسایـس  زا  هکنیا  نمـض  ماما  .دش 
لـیلحت و هب  هجوـت  اـب  ماـما  .دـندرک  یم  یباـیزرا  ناریا  ناـیز  هب  زیمآ و  هرطاـخم  یقوـقح  یتاـغیلبت و  رظن  زا  قارع و  مدرم  رب  هلمج 

لخاد رد  گـنج  همادا ي  تـلع  هراـبرد  دـندرک ، حرطم  نآ  زا  سپ  لاس 1360 و  رخآ  ياه  هام  رد  یـسایس  نالوئـسم  هک  یتاـیرظن 
شور زا  گنج  همادا ي  يارب  ماما  .تفرگ (2)  رارق  يریگ  میمصت  تاسلج  ثحابم  يانبم  هک  دندرک  حرط  ار  یشسرپ  قارع ، كاخ 

لالدتـسا نیا  هب  هجوت  اب  هک  دوب  زرم  يور  رب  گنج  همادا ي  هکلب  دوبن  گـنج  فقوت  ماـما  رظن  عقاو  رد  .دندیسرپ (3)  نآ  هوحن  و 
تـشپ رد  دنفادپ  یماظن  رظن  زا  نوچ  دروآرد و  فرـصت  هب  ار  تیمها  اب  هقطنم  کی  دـیاب  گنج  مامتا  يارب  هکنیا  رب  ینبم  یـسایس 

نیا ماما  رظن  .دنتفریذپ (4) (5)  ار  قارع  كاخ  رد  گنج  همادا ي  طورشم  تروص  هب  ماما  دوبن  نکمم  دنورا  هناخدور 

187 ص :

.1382 هاپس ، گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایدورد ، دمحم  گنج ، موادت  للع  کن : رتشیب  عالطا  يارب  . 502 - 1
رد تفرگ ؛ رارق  تایرظن  حرط  لالدتـسا و  يانبم  یبایزرا و  گـنج  همادا  اـب  ماـما  تفلاـخم  ياـنعم  هب  عوضوم  نیا  اهدـعب  . 503 - 2

.درک ذاختا  ار  ییاهن  میمصت  ماما  نایاپ  رد  دش و  حرط  يریگ  میمصت  تاسلج  رد  یسررب  يارب  عوضوم  نیا  هک  یتروص 
درک و شسرپ  حرط  نآ  لیلد  گنج و  همادا ي  هوحن ي  هب  تبسن  ماما  تسا  دقتعم  هاپـس ، تقو  هدنامرف ي  ییاضر ، ياقآ  . 504 - 3

.(. 1382  / 9  / 17 ییاضر ، ياقآ  اب  یصاصتخا  هبحاصم   ) گنج فقوت  لصا  هن 
.1382  / 9  / 17 ییاضر ، نسحم  رتکد  اب  هدنسیون  یصاصتخا  هبحاصم  . 505 - 4

هتفرگ رارق  دقن  دروم  رهشمرخ  زا  سپ  گنج  همادا ي  عوضوم  یسایس  تالوحت  رثا  رب  هک  یطیارش  رد  يدبع  سابع  ياقآ  . 506 - 5
حتف زا  دعب  ماما  هک  تسا  هدـش  صخـشم  ریخا  ياه  لاس  رد  دـیوگ : یم  يو  .تسا  هدرک  هجوت  عوضوم  نیا  هب  يرگید  رظنم  زا  دوب 
هدوب طلغ  گنج  همادا ي  مییوگب  یتحار  هب  تسا  نکمم  مینک  یم  هاگن  اـم  هک  نـآلا  .دـندوب  فلاـخم  گـنج  همادا ي  اـب  رهـشمرخ 

دـش یم  حلـص  قارع  اـب  رگا  داد  ناـشن  قارع  هبرجت  هکنیا  يارب  ارچ ؟ .مرادـن  دـصرددص  ناـنیمطا  رظن  نیا  هب  اـعقاو  نم  یلو  تسا 
یم حلـص  زور  نآ  رگا  بخ  .تفر  تیوک  غارـس  ام  زا  دعب  هکنانچ  .دزادـنیب  هار  ار  گنج  نیمه  هرابود  دـعب  لاس  راهچ  دوب  نکمم 

میدرک یم  موکحم  مه  زاب  درک ، یم  هلمح  هرابود  قارع  دعب  لاس  راهچ  و  مینکن -  تواضق  نآ  دروم  رد  زورما  تاعالطا  اب  دـش - 
نیاربانب .دش  یم  روصت  نیا  .میریگب  مه  ار  هرـصب  میورب  میتسناوت  یم  ام  دوب و  بارخ  قارع  عاضوا  زور  نآ  .میدرک  حلـص  ارچ  هک 

(. ص 7 ، 1382  / 8  / 13 یسایس ، ون  سای  همانزور  رهم 1380 ،  28) .تسین تلوهس  نیا  هب  ندرک  رظن  مالعا 
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هارمه هب  عوضوم  نیا  .دوشن  دراو  یبیسآ  اهنآ  هب  دنشاب و  هتـشادن  روضح  قارع  مدرم  هک  دریگ  ماجنا  يا  هقطنم  رد  تایلمع  هک  دوب 
يارجا يارب  هرـصب  قرـش  یتایلمع  هقطنم ي  دـش  ببـس  نآ ، هب  نداد  همتاخ  گـنج و  دـنور  رب  ریثأـت  يارب  هقطنم  تیمها  ترورض 

.دوش باختنا  تایلمع 

دـش یم  ماجنا  یعیبط  ضراوع  رب  اکتا  اب  هقطنم  دنفادپ  تروص ، نیا  رد  .دوب  دوردنورا  یقرـش  لحاس  نیمأت  ناضمر  تایلمع  فده 
حلـص هک  یتروص  رد  ناوفـص ، ریبز و  یتفن  هقطنم  نداد  رارق  سرریت  رد  هرـصب و  دـیدهت  قارع و  بونج  لامـش و  طابترا  عطق  اب  و 

شنایماح قارع و  رب  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  رترب ، بسانم و  تیعقوم  زا  هدافتسا  اب  ناریا  دش  یمن  رارقرب  قارع  ناریا و  روشک  ود  نایم 
.درک یم  لیمحت 

ییاه شـسرپ  تشاد و  يا  هدرتسگ  باتزاب  ناریا  میمـصت  هدارا و  ندش  راکـشآ  ناضمر و  تایلمع  يارجا  ياه  هنیمز  يریگ  لکش 
ار ناریا  عقوت  يراظتنا  هچ   » هک تفرگ  رارق  هجوت  دروم  عوضوم  نیا  ادـتبا  .دروآ  دوجو  هب  قارع  یعافد  ییاـناوت  ناریا و  فادـها  زا 

كاخ هب  دورو  يارب  ناریا  شـالت  تلع  هک  دوب  نیا  رگید  شـسرپ   (1) دـهد »؟ رارق  تفطالم  دروم  ار  دادـغب  ات  دزاس  یم  هدروآرب 
نامز زا  رتهب  دوخ  نیمز  رد  اه  یقارع  ایآ  هک  تشاد  دوجو  شسرپ  نیا  قارع  یعافد  ییاناوت  هرابرد ي  نینچمه   (2) تسیچ ؟ قارع 

رد تسناوت  دـنهاوخ  قارع  یماظن  ياهورین  ایآ  هک  دوب  حرطم  شـسرپ  نیا  نینچمه   (3) ریخ ؟ ای  دیگنج  دـنهاوخ  ناریا  رد  روضح 
 . (4) دننک ؟ تمواقم  ناریا  ياهورین  یبالقنا  یناسنا -  جاوما  لباقم 

نیع رد  مهبم و  قارع  كاخ  رد  گنج  همادا ي  یلامتحا  ياهدـمایپ  یماظن و  یـسایس -  طیارـش  هک  دوب  انعم  نیا  هب  اه  شـسرپ  نیا 
شیازفا يارب  یـسایس  یناور و  یتاغیلبت -  هدرتسگ ي  تیامح  یعون  لیلد  نیمه  هب  دوب ؛ دـهاوخ  زاس  تشونرـس  راذـگریثأت و  لاح 

.تفرگ تروص  قارع  یعافد  ناوت  یحور و  ياه  هزیگنا 

188 ص :

هیرشن ص 35 ، ، 1361  / 4  / 29 هرامـش 10 ، ناضمر ، تاـیلمع  هظحل  هب  هظحل  شرازگ  یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 507 - 1
.سیراپ پاچ  نئوپول  یگتفه 

.ضایر ویدار  ص 32  ، 1361  / 4  / 26 هرامش 8 ، نامه ، . 508 - 2
.سرپدتیشوسآ ص 22  ، 1361  / 4  / 29 هرامش 11 ، نامه ، . 509 - 3

.زمیات كرویوین  زا  لقن  هب  اکیرما  ویدار  1361،ص 83 ،  / 4  / 26 هرامش 7 ، نامه ، . 510 - 4
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رد يدوخ  ياهورین  هیلوا ي  فقوت  .دـش  زاـغآ  ریت 1361  خیرات 23  رد  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  زور  ناضمر 50  تایلمع  ماـجنارس ،
قارع هب  ناریا  مجاهت  زا  یشان  تارطخ  شهاک  يانعم  هب  تشاد و  یعیسو  اتبـسن  باتزاب  قارع  یعافد  تاماکحتـسا  عضاوم و  تشپ 

دوب (2) و اهنآ  هیلع  هلمح  دـض  ناریا و  ياهورین  ندرک  فقوتم  رد  قارع  تیقفوم  روشک (1) و  نیا  نایماح  رب  نآ  یلامتحا  راـثآ  و 
تیافک و تسا و  هتشاد  يرتشیب  تردق  ریخا  ياه  هلمح  رد  قارع  هک  دش (4)  هتفرگ  هجیتن  هیلوا (3)  عضاوم  هب  ینیشن  بقع  اب  یتح 

 . .درک (5) نشور  ار  دوخ  یسایس  یماظن و  تردق 

فیلکت نییعت  دهد و  رییغت  دوخ  دوس  هب  ار  تیعـضو  گنج ، همادا ي  اب  تشاد  رظن  رد  دوخ  دیدج  يژتارتسا  رد  ناریا  هکنیا  هب  رظن 
يژتارتسا رب  ناضمر  تاـیلمع  هجیتن ي  دیامن (6)  يریگولج  گنج  ندش  یـشیاسرف  حلـص و  هن  گنج  هن  تیعـضو  ققحت  زا  دنک و 

.تشاد يا  هدننک  نییعت  ریثأت  اوق  نزاوت  گنج و  دنور  رب  نآ  زا  رت  مهم  روشک و  نیا  طیارش  ناریا و 

هنوگ ره  نداد  اـکیرما  اریز  دوب ؛ ریذـپان  باـنتجا  يا  هزادـنا  اـت  تیعقوم  نآ  رد  ناریا  يارب  گـنج  همادا ي  هنیزگ  دـسر  یم  رظن  هب 
.درک یم  يریگولج  نآ  ققحت  زا  یبایزرا و  هقطنم  رب  قارع و  رب  ناریا  رترب  تردق  نتخانش  تیمسر  هب  هلزنم ي  هب  ار  ناریا  هب  زایتما 

رب یلبق  ياه  يزوریپ  همادا ي  رد  هیلوا و  ینیب  یشوخ  هیاپ ي  رب  یگدزباتش و  یعون  اب  هارمه  ناضمر  تایلمع  يارجا  لاح ، نیع  رد 
لصاح بولطم  جیاتن  ات  درک (7)  یم  رییغت  زین  اه  کیتکات  دـیاب  يژتارتسا  طیارـش و  رییغت  اب  هکنآ  لاح  .دـش  ارجا  یحارط و  قارع 

.دش یم 

189 ص :

.سرپدتیشوسآ ص 21 ، ، 1361  / 4  / 30 هرامش 11 ، نامه ، . 511 - 1
.رتیور ص 31 ، ، 1361  / 4  / 31 هرامش 21 ، نامه ، . 512 - 2

.نتگنشاو رد  ییاکیرما  تاماقم  زا  لقن  هب  سرپدتیشوسآ  1361،ص 20 ،  / 5  / 17 هرامش 17 ، نامه ، . 513 - 3
جیاتن ندرمـشرب  اب  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ربهر  يوجر  دوعـسم  ناضمر ، تایلمع  هیلوا  جـیاتن  ندـش  راکـشآ  اب  نامزمه  . 514 - 4
رورت ار  یمالـسا  يروهمج  ياهرداک  زا  نت  رازه  ود  درک  مالعا  رداص و  ار  يا  هینایب  روشک  لخاد  رد  نیقفاـنم  یتسیرورت  تاـیلمع 

زور ! ) تسا هدش  مهارف  یمومع  مایق  كرادت  يارب  مود  هلحرم  هدیسر و  نایاپ  هب  یمالسا  يروهمج  هیلع  هزرابم  لوا  هلحرم  هدرک و 
ص ، 1381 هاپس ، گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  ناگداز ، هللا  فطل  اضریلع  زرم ، زا  روبع  دلج 20 ، قارع ، ناریا و  گنج  رامش 

(. 1361  / 5 شرازگ 1 /  ، 362
.ناما ویدار  1361،ص 25 ،  / 5  / 2 هرامش 14 ، نامه ، . 515 - 5

.1383  / 3  / 11 یصاصتخا ، يوگ  تفگ و  هاپس ، نیشیپ  هدنامرف  ییاضر  نسحم  ياقآ  . 516 - 6
نمهب 1383. هدنسیون ، اب  یصاصتخا  يوگ  تفگ و  حلسم ، ياهورین  لک  داتس  سیئر  نیشناج  دیشر ، یلعمالغ  رادرس  . 517 - 7
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رد یماکان  ياهدمایپ  دیدرگ  ببس  رما  نیمه  دشن و  هجوت  دوخ  عضاوم  زا  عافد  رد  قارع  تیقفوم  لامتحا  هب  هیلوا  ياه  یـسررب  رد 
رد يورـشیپ  دـننام  قارع  كاخ  رد  يورـشیپ  دـنتفایرد  هک  يروط  دـنک  دراو  يدوخ  ياهورین  رب  ار  كوش  نیلوا  ناـضمر  تاـیلمع 

تحت ار  رگید  تاظحالم  یخرب  قارع ، مدرم  هب  تراسخ  زا  يریگولج  يزوریپ و  رب  هزادـنا  زا  شیب  زکرمت  .تسین (1)  ناریا  كاخ 
رد دیدج و  تیعـضو  زا  لابقتـسا  رد  یـشنکاو  هنوگ  چـیه  ناضمر  تایلمع  زاغآ  زا  سپ  قارع  مدرم  هکنآ  لاح  دوب  هداد  رارق  ریثأت 

راهم لرتنک و  قارع  مدرم  رب  ار  ناریا  ياه  يزوریپ  ریثأت  یلامتحا  ياهدمایپ  قارع  میژر  دـندادن و  ماجنا  یثعب  ماظن  هیلع  مایق  تهج 
.درک

میژر تشونرـس  دـیامن و  داجیا  ار  يدـیدج  یماظن  یـسایس -  دـنور  تسناوت  یم  ناضمر  تاـیلمع  رد  يزوریپ  هک  نازیم  ناـمه  هب 
دوخ و تیدوجوم  ظفح  رد  مادـص  قارع و  میژر  ییاناوت  هلزنم  هب  تایلمع  نیا  رد  یماکان  دـهد  رارق  ریثأـت  تحت  ار  قارع  یـسایس 
« میژر رییغت  قارع و  لاغـشا   » ناضمر تایلمع  فادها  ثعب ، بزح  هرگنک  نیمهن  شرازگ  ربانب  .دوب  تاماکحتـسا  عضاوم و  زا  عافد 
ام يارب  ( 1361  ) لاس 1982 تفگ : اهدعب  مادص  هکنانچ  .دوب  زاس  تشونرـس  قارع  يارب  تایلمع  هجیتن ي  لیلد  نیمه  هب  دوب ،  (2)

هنانامرهق مهم و  رایسب  ياهدربن  زا  یکی  هرصب  قرـش  ياهدربن  : » دش هتفگ  زین  ثعب  بزح  هرگنک  رد  دوب (3) و  يراوشد  یلیخ  لاس 
تسا ربارب  یماظن  یسایس و  ظاحل  زا  نآ  شزرا  دندرک  یـسررب  هرگنک  نایاپ  زا  سپ  ناهدنامرف  هکنانچ  تسا و  ام  حلـسم  ياهورین 

تشاد و ینیمخ  ماما )  ) میژر ام و  نایم  هزرابم  رـصانع  مامت  رب  يدایز  ریثأت  دربن ، نیا  جـیاتن  عقاو  رد  .قارع  شترا  ياهدربن  مامت  اـب 
قارع یعافد  ياه  يزوریپ  تسا  دقتعم  یماظن ، سانـشراک  نمزدرک ،  (4) .تخاس » مکحتـسم  ار  قارع  یللملا  نیب  یبرع و  تیعقوم 

نایعیـش تسا و  رادروخرب  مزال  ینابیتشپ  زا  لخاد  رد  مادـص  داد  ناشن  اریز  تشاد ؛ کـیژتارتسا  مهم  جـیاتن  ناریا  مجاـهت  ربارب  رد 
ناریا ياهورین  دورو  اب  هلباقم  رد  ار  قارع  ریخا  ياه  يزوریپ  زین  زمیاـت  كرویوین  .دنیامن (5)  ینابیتشپ  ناریا  زا  دنتسین  هدامآ  قارع 

تابث و هدنهد ي  ناشن 

190 ص :

ص 12. ، 1382  / 11  / 14 ناهیک ، همانزور  اب  وگ  تفگ و  یناجنسفر ، یمشاه  ياقآ  . 518 - 1
ص 38 و 39، قارع ، میژر  ثعب  بزح  هرگنک  نیمهن  شرازگ  حورـشم  ، 1362  / 2  / 24 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 519 - 2

.1361  / 12  / 9 دادغب ، ویدار 
داهج تاراشتنا  یهاگـشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  یتاغیلبت ، گـنج  لاـس  هب 8  یهاگن  یقطنم ، یـضترم  . 520 - 3

ص 225 و 226. ، 1372 نارهت ، هاگشناد  یهاگشناد 
ذخأم 118. . 521 - 4

ص 178. ذخأم 33 ، . 522 - 5
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 . .دنک (1) رارقرب  قارع  اب  ار  دوخ  طباور  اکیرما  تسا  رتهب  درک  هیصوت  درک و  یبایزرا  قارع  ییاناوت 

هلزنم ي هب  دش و  بجوم  ار  ناریا  شرتسگ  هب  ور  ياه  يزوریپ  راهم  يارب  قارع  ییاناوت  هب  تبـسن  نانیمطا  ساسحا  تاظحالم ، نیا 
سپ گنج  همادا ي  قطنم  تیعضو  نیا  زا  لصاح  تالوحت  .دوب  ناریا  رب  یجیردت  ياهراشف  زاغآ  قارع و  یعافد  يژتارتسا  تحص 

.داد لکش  ار  نآ  ندش  ینالوط  رهشمرخ و  حتف  زا 

میدنام یم  نامیاهزرم  رد  رگا  تفگ : نارهت  هعمج  زامن  رد  نآ  جیاتن  ندش  راکـشآ  ناضمر و  تایلمع  مامتا  زا  سپ  یمـشاه  ياقآ 
ود ام  درک : هفاضا  سپـس  ناشیا  .دننک  ینیـشن  بقع  دنراد  هک  ییاه  همانرب  زا  مدق  کی  دندوب  رـضاح  هن  دـنداد  یم  تمارغ  ام  هب  هن 

.میدرگ یم  زاب  نامیاه  هناخ  هب  مییوگب  میهد و  همتاخ  ار  گنج  میریذـپب ، ار  اهنآ  تساوخ  هنالیلذ  ای  دوب  هدـنامن  نامیارب  رتشیب  هار 
.میا (2) هدرک  عورـش  نآلا  هک  تسا  روط  نیا  مه  گنج  ندرک  مامت  .مینک  مامت  ار  گنج  ایرد و  هب  مینزب  مه  ام  هکنیا  رگید  ضرف 

.حلص هن  گنج  هن  لکش  هب  یهتنم  دشاب  گنج  نیا  اه  لاس  دنهاوخ  یم  اهنآ  تفگ : اکیرما  ياه  تسایس  هرابرد ي  نینچمه  ناشیا 
: تفگ ناضمر  تایلمع  هرابرد ي  اهدـعب  یمـشاه  ياقآ  .دـنهاوخ  یم  هقطنم  رد  هک  تسا  یعـضو  نیرت  بولطم  نیرت و  یلاـع  نیا 

 . .میدرک (3) یمن  ینیب  شیپ  ار  عناوم  اما  میوش  یم  زوریپ  یماظن  رظن  زا  هک  دوب  نیا  لیلحت 

191 ص :

.1361  / 5 شرازگ 14 /  ص 552 ، ذخأم 46 ، . 523 - 1
ص 402 و 403، راهب 1376 ، بالقنا ، فراعم  رـشن  رتفد  مود ، دـلج  لاس 1361 ، هعمج  ياه  هبطخ  یناجنسفر ، یمـشاه  . 524 - 2

.1361  / 5  / 8 مود ، هبطخ 
.1380  / 1  / 21 یناجنسفر ، یمشاه  اب  هدنسیون  یصاصتخا  يوگ  تفگ و  . 525 - 3
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گنج نایاپ 

یلامجا شرازگ  گنج : نایاپ  هوحن ي 

هب تایلمع  نیا  اریز  دوب ؛ زاـس  تشونرـس  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  نارگیزاـب  ریاـس  قارع و  ناریا و  يارب  ناضمر (1)  تایلمع  جیاتن 
نیمه هب  .دوب  گنج  هدنیآ  زادنا  مشچ  میـسرت  لبق و  هلحرم  جیاتن  نتـشاذگ  نومزآ  هب  گنج و  تالوحت  دنور  شخرچ  هطقن  هلزنم 

گرزب ياه  تردق  تسایس  فادها و  ناریا ، يریگ  میمصت  تیهام  لماش  دش ، راکشآ  اجیردت  هک  گنج ، لئاسم  زا  يرایسب  لیلد ،
 . .دش (2) یم  هدهاشم  ناضمر  تایلمع  هنییآ  رد  رگید  لئاسم  زا  يرایسب  قارع و  شترا  ییاناوت  نینچمه  گنج و  رد 

نداد نایاپ  يارب  راشف  مرها  نیا  زا  هدافتسا  سپـس  و  تیمها » اب  هقطنم  کی  فرـصت   » دیدج هلحرم ي  رد  ناریا  يژتارتسا  لقث  هطقن 
« نیمز ، » حیـضوت نیاربانب  .داد  رارق  دوخ  يژتارتسا  نوناک  رد  ار  نیمز  ظفح  يارب  عافد  عوضوم ، نیا  كرد  اب  قارع  .دوب  گـنج  هب 

.درک یم  فیرعت  ریسفت و  ار  اه  تیعقوم 

اب دوب  راودـیما  زین  قارع  .دوب  یـشیاسرف  گـنج  لاـبند  هب  ناریا  یمجاـهت  تردـق  ناوـت و  راـهم  يارب  اـکیرما  دـیدج ، هلحرم ي  رد 
رد ناریا  ناوت  یجیردت  شهاک 

192 ص :

رد یماظن  یـسایس -  قیمع  قیقحت  یـسررب و  هنوگ  چـیه  نونکات  هنافـسأتم  نآ  جـیاتن  ناضمر و  تایلمع  تیمها  دوجو  اب  . 526 - 1
.دریگ رارق  مومع  سرتسد  رد  ات  تسا  هتفرگن  تروص  هعماج  رد  ای  یشزومآ  کیمداکآ و  لفاحم 

ياه تشاددای  رد  البرک ) تقوم  هاگرارق  رد  هاپـس  تقو  هدـنامرف ي   ) دیـشر رادرـس  هنازور ي  ياه  تشاددای  هچرتفد  رد  . 527 - 2
ینیـشن بقع  ام  هک  دوبن  یـساسا  لماع  نمـشد  راشف  : » تسا هدمآ  نینچ  ناضمر  تایلمع  هیلوا  جیاتن  يدنب  عمج  ریت 1361  زور 24 

، تاعالطا لیبق  زا  یلئاسم  رب  رگید  ياه  لـیلحت  اـه و  شرازگ  رد  .دوب » یگدیـشاپ  مه  زا  فعـض و  مهوت ، زا  يا  هعومجم  میدرک ،
لاکشا دسر  یم  رظن  هب  یلو  تسا  هدش  دیکأت  تیعضو  نیا  شیادیپ  رد  رثؤم  لماوع  ناونع  هب  کیتسجل  طایتحا ، يورین  یـسدنهم ،

.دش هجوت  اهدعب  عوضوم  نیا  هب  هتبلا  دوب ؛ يژتارتسا  باختنا  رد  کیژتارتسا و  حطس  رد  یساسا 
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نیا هچرگ  .دهد  رییغت  ار  گنج  دنور  هلمح ، هب  عافد  زا  يژتارتسا  رییغت  زا  سپ  دوخ ، ناوت  شیازفا  اب  الباقتم  یپرد و  یپ  تامجاهت 
تامادقا يژتارتسا و  اه ، تسایـس  بوچراچ  رد  قارع  ناریا و  نایم  لاس  شـش  تدم  هب  هچنآ  یلو  تفرگ  لکـش  اجیردـت  عوضوم 

.تسا عوضوم  نیمه  ققحت  رگنایب  تفرگ  تروص  یناور  یتاغیلبت -  یماظن و  یسایس - 

نایم زا  ناضمر  تایلمع  جـیاتن  ندـش  راکـشآ  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  قارع و  رب  يزوریپ  يارب  تصرف  نیرت  مهم  نیلوا و  نیارباـنب ،
هب هلمح  اب  دوخ  یعافد  طوطخ  تیوقت  نمـض  ناضمر  تایلمع  ياهدـمایپ  ندـش  راکـشآ  زا  لصاح  سفن  هب  دامتعا  اـب  قارع  .تفر 

.داد رارق  فده  ار  ناریا  يداصتقا  ناوت  كراخ ، هریزج ي 

مادقا نیا  يارب  بسانم  نامز  یـسایس و  قیرط  زا  گنج  هب  نداد  نایاپ  تسخن  تشاد : ور  شیپ  هنیزگ  ود  دـیدج  تیعـضو  رد  ناریا 
شالت همادا ي  اب  دیدج  يژتارتسا  ققحت  هب  يراودیما  مود ، هنیزگ ي  .دـشن  مهارف  نآ  ققحت  طیارـش  هک  دوب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ 
یحارط فده  نیمه  اب  دش ، هفاضا  نآ  هب  یتامدقم  دنوسپ  اهدعب  هک  رجفلاو ، تایلمع  .دوب (1)  گنج  تشونرس  نییعت  يارب  یماظن 

.دیسرن رظن  دروم  هجیتن ي  هب  زین  رجفلاو 1  تایلمع  هکنانچ  .تشادن  لابند  هب  يا  هجیتن  یلو  دش  ماجنا  رجف  ههد ي  رد  و 

هصرع ي رد  .تشاد  یمهم  ياهدمایپ  یماظن  یسایس و  هصرع ي  ود  رد  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  یماظن  ياه  تایلمع  زا  لصاح  جیاتن 
لکـش اب  دـعب  هلحرم ي  رد  نآ  راثآ  درک و  رییغت  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  یـسایس  ياه  شـالت  هب  ناریا  شرگن  اجیردـت  یـسایس 

تسایس هب  نینچمه  .دش  راکشآ  نیلراف  کم  يارجام  يریگ 

193 ص :

هتشون دیـشر  رادرـس  هنازور  هچرتفد  رد  هچنآ  ربانب  نابآ 1361 ، خـیرات 26  رد  ناضمر  تایلمع  يارجا  زا  سپ  هام  راـهچ  . 528 - 1
ام : » دیوگ یم  فجن  البرک و  ياه  هاگرارق  ناهدنامرف  هیلک  روضح  رد  يزکرم  هاگرارق  هسلج ي  رد  هاپس  تقو  هدنامرف  تسا ، هدش 
یم دـنوش و  یم  میلـست  ناشدوخ  عفانم  ظفح  يارب  زین  نمـشد  دوش و  یم  مامت  گنج  رهـشمرخ ) حـتف  زا  سپ   ) هک میدرک  یم  رکف 

نیاربانب دنوش ، یمن  میلـست  دـنناد و  یم  كانرطخ  لوبق و  لباقریغ  یمالـسا  يروهمج  يارب  ار  يورـشیپ  عون  ره  اهنآ  یلو  .دـنریذپ 
شالت رب  هوالع  حیـضوت  نیا  اب  .دراد » زاین  رتشیب  ینابیتشپ  رتشیب و  رداک  رتشیب ، يورین  گـنج  دراد و  همادا  گـنج  میدرک  ساـسحا 

.دش يریگیپ  نآ  يارجا  یحارط و  زین  رجفلاو  تایلمع  مزر ، نامزاس  شرتسگ  يارب  هاپس 
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.دش هجوت  یماظنریغ  قطانم  هب  قارع  تامجاهت  شرتسگ  زا  ینارگن  لیلد  هب  اهرهش  گنج  رد  لثم  هب  هلباقم 

ار هاپس  شترا و  نایم  رظن  فالتخا  رجفلاو 1  یتامدقم و  رجفلاو  ياه  تایلمع  اهدعب  ناضمر و  تایلمع  هجیتن  یماظن ، هصرع ي  رد 
هاپـس نیا ، رب  هوالع  .دوش  هدیزگرب  گنج  یلاع  هدنامرف  ناونع  هب  ماما  فرط  زا  یمـشاه  ياقآ  دیدرگ  ببـس  رما  نیا  .داد  شرتسگ 

شالت هجیتن ي  .درک  باختنا  بآ  هب  یکـشخ  زا  تایلمع  نیمز  رییغت  اب  یماـظن  کـیتکات  رد  رییغت  يارب  ار  ربیخ  یتاـیلمع  هقطنم ي 
بجوم ار  شنایماح  قارع و  ینارگن  تایلمع ، کیتکات  نیمز و  هب  تبـسن  نمـشد  يریگ  لفاغ  ربیخ و  تایلمع  زاـغآ  اـب  هاپـس  ياـه 

رقم راجفنا  یماظن ، لوحت  نیا  اـب  ناـمزمه  .دـش  شودـخم  يا  هزادـنا  اـت  یـشیاسرف  گـنج  موادـت  روصت  تاـیلمع  نیا  رثا  رب  .دـش 
ینیـشن بقع  هجیتن ، رد  نانبل و  رد  لیئارـسا  هب  یماظن  تسکـش  نیلوا  لـیمحت  ناـنبل و  هللا  بزح  تسد  هب  توریب  رد  اـه  ییاـکیرما 

نیمه بوچراـچ  رد  .داد  شیازفا  ار  ناریا  هـب  راـشف  هـنماد ي  ناـنبل ، زا  اـکیرما  ياـهورین  هـیلخت ي  توریب و  زا  لیئارــسا  ياـهورین 
هب هلمح  نآ  زا  سپ  درک و  هدافتـسا  يا  هدرتسگ  وحن  هب  ییایمیـش  ياه  حالـس  زا  ربیخ  تاـیلمع  رد  قارع  اـه  ینارگن  تاـظحالم و 

.دش زاغآ  ناریا  ياه  شکتفن 

گنج هب  نداد  نایاپ  يارب  یبسانم  یـسایس  طیارـش  تصرف و  هنوگ  چـیه  گنج  زا  هلحرم  نیا  رد  یماظن  یـسایس -  تالوحت  دـنور 
کی چـیه  قارع  ناریا و  داد  ناشن  ربیخ  تایلمع  ات  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  یماظن  یـسایس -  تالوحت  دـنیآرب  عقاو  رد  .درکن  مهارف 

، سراف جـیلخ  یماظنریغ و  قطانم  هب  نیمز  زا  گنج  شرتسگ  لاح ، نیع  رد  .دـنرادن  گنج  تشونرـس  نییعت  يارب  ار  مزـال  تردـق 
یم نایب  ار  هنایمرواخ  لئاسم  اب  قارع  ناریا و  گنج  تالوحت  نایم  یگتـسویپ  یعون  توریب  رد  اـه  ییاـکیرما  رقم  راـجفنا  نینچمه 

هن گنج و  تیریدم  يارب  ار  اکیرما  ییاناوت  رما  نیا  دش و  رارقرب  قارع  ناریا و  نایم  هنزاوم  یعون  تیعـضو ، نیا  هجیتن ي  رد  .درک 
.دوب رثأتم  رما  نیمه  زا  يا  هزادنا  ات  تفرگ  تروص  سپ  نیا  زا  هک  یتالوحت  زا  يرایسب  .داد  شیازفا  نآ  هب  نداد  نایاپ 

194 ص :
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یلام و یتاعالطا ، ياه  کمک  هرود  نیا  رد  .داد  رارق  يدربهار  تیامح  دروم  ار  قارع  هدـنرب ، نودـب  گنج  بوچراچ  رد  اـکیرما 
ار راشف  یـساملپید -  تسایـس  اکیرما  نینچمه  .تفای  شیازفا  ناریا  ياه  يزوریپ  راهم  زا  ناـنیمطا  بسک  يارب  قارع  هب  یتاحیلـست 
زا ییاپورا  ياهروشک  یخرب  لاح  نیمه  رد  .دوب  زایتما  ياطعا  يانعم  هب  یـساملپید  تازاجم و  ینعی  راـشف  .دـیزگرب  ناریا  ربارب  رد 

.دنداد شرتسگ  دندرک و  ظفح  ناریا  اب  ار  دوخ  یطابترا  ياه  لاناک  نپاژ  ناملآ و  هلمج 

ناریا یماظن  يزوریپ  نیرت  هتسجرب  نیتسخن و  نارادساپ ، هاپس  تمه  هب  نمهب 1364  رد  رجفلاو 8  تایلمع  رد  واف  هقطنم ي  فرصت 
هنزاوم نآ  یماظن  يداصتقا و  یسایس -  شزرا  سراف و  جیلخ  لامش  رد  واف  هقطنم ي  ییایفارغج  تیعقوم  .دوب  رهشمرخ  حتف  زا  سپ 
اکیرما ناریا و  نایم  یناهنپ  هرکاذـم ي  اـب  کـیتاملپید  ياـه  لاـناک  نیا  زا  شیپ  هکنیا  هب  رظن  .داد  رییغت  ناریا  دوس  هب  ار  گـنج  ي 

هب نداد  نایاپ  يارب  تیعقوم  ندش  هدامآ  ناریا و  يژتارتسا  ققحت  يانعم  هب  واف  رد  يزوریپ  بسک  دیـسر  یم  رظن  هب  دوب  هدش  رارقرب 
.تسا گنج 

شیاشگ یتح  هک  تسا  زیمآ  هرطاخم  نانچ  ناریا  يزوریپ  ياهدمایپ  هک  دوب  انعم  نیا  هب  واف  حتف  زا  سپ  یماظن  یـسایس -  تالوحت 
یفاک روشک  نیا  ياه  هتساوخ  نیمأت  قارع و  رب  ناریا  يرترب  نتخانـش  تیمـسر  هب  يارب  واف  رد  يزوریپ  یـسایس و  ياهوگ  تفگ و 
وحن هب  ار  ناریا  يداـصتقا  ياـه  تخاـس  ریز  روـشک  نیا  زبـس  غارچ  اـکیرما و  یتاـعالطا  کـمک  اـب  قارع  ساـسا  نیمه  رب  .تـسین 

« كرحتم عافد   » ناونع تحت  یماظن  ياه  تایلمع  هلـسلس  يارجا  اب  قارع  نیا ، رب  هوـالع  .داد  رارق  فدـه  يا  هقباـس  یب  هدرتسگ و 
يدامتعا یب  شیازفا  نیلراف و  کم  يارجام  ياـشفا  ساـسا  نیا  رب  .داد  ماـجنا  فلتخم  قطاـنم  فرـصت  يارب  ار  يا  هدرتسگ  شـالت 

.دش قارع  زا  اکیرما  ياه  تیامح  شیازفا  بجوم  اکیرما  ياه  تسایس  هب  تبسن  هقطنم  ياهروشک  قارع و 

.درک دهاوخ  نییعت  ار  گنج  تشونرـس  رگید  يزوریپ  کی  بسک  هک  دیماجنا  روصت  رواب و  نیا  هب  دـیدج  دـنور  زا  ناریا  تشادرب 
يارجا یحارط و 

195 ص :
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.دش هجاوم  یماکان  اب  قارع  هب  اکیرما  یتاعالطا  کمک  رثا  رب  دش ، هتشاذگ  نآ  رب  يالبرک 4  مان  اهدعب  هک  زاس ، تشونرس  تایلمع 
هقطنم رد  قارع  یعافد  تاماکحتـسا  نیرت  يوق  راب  نیتسخن  يارب  تایلمع  نیا  رد  هچرگ  .دش  ماجنا  يالبرک 5  تایلمع  نآ  زا  سپ 

میژر یسایس  تیعقوم  نتخادنا  هرطاخم  هب  يارب  ار  مزال  هجیتن  زین  يزوریپ  نیا  یلو  دش  هتـسکش  مهرد  هرـصب  قرـش  کیژتارتسا  ي 
ياه کیتکات  تفای و  لـیلقت  ناریا  یماـظن  ناوت  هکنیا  نمـض  .تفاـی  شیازفا  اـه  يریگرد  هنماد ي  اـهنت  هجیتن ، رد  تشادـن و  یثعب 

 . .دیسر (1) تسب  نب  هب  یبونج  ياه  ههبج  رد  ناریا  یماظن 

نیب فده  اب  اه  شکتفن  هب  ار  دوخ  تالمح  هنماد ي  گنج  مامتا  يارب  تشاد  دـیدج  تالوحت  دـنور  زا  هک  یلیلحت  ساسارب  قارع 
هدارا اجیردت  يالبرک 5  واف و  حـتف  زا  سپ  ناریا  یماظن  تامجاهت  ریثأت  لوحت و  نیا  تازاوم  هب  .داد  شیازفا  گـنج  ندرک  یللملا 

.تفرگ لکش  دیدج  همانعطق  بیوصت  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  یللملا  نیب  يا 

رد دوخ  هدرتسگ ي  روضح  هناهب ي  ار  تیوک  ياه  شکتفن  تروکـسا  اکیرما  همانعطق 598 ، بیوصت  اب  نامز  مه  هامریت 1366  رد 
هناگود شنکاو  هب  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما  روضح  للم و  نامزاس  دـیدج  همانعطق ي  تیهام  زا  ناریا  روصت  .داد  رارق  سراف  جـیلخ 
ییارجا يارب  ار  للم  نامزاس  لکریبد  اـب  يراـکمه  هکلب  درک  در  هن  تفریذـپ و  هن  ار  همانعطق 598  ناریا  هک  انعم  نیا  هب  .دـش  رجنم 

.درک زاغآ  نآ  ياهدنب  تیولوا  رد  رییغت  همانعطق و  ندرک 

یجیردت يریگ  لکش  هنیمز ي  همانعطق 598 ، شریذـپ  يارب  نیا  رب  اکیرما  راشف  الباقتم  اکیرما و  تاـین  فادـها و  زا  ناریا  ینارگن 
ات داد  رارق  قارع  رایتخا  رد  ار  یبسانم  تصرف  دیدج ، تیعضو  نیا  .درک  مهارف  ار  اکیرما  ناریا و  يریگرد 

196 ص :

نوزفازور قلطم و  يرترب  .دـش  بونج  هقطنم  یتایلمع  ياه  ههبج  رد  گنج  ندیـسر  تسب  نب  هب  بجوم  یفلتخم  لـماوع  . 529 - 1
هک دوـب  یمهم  لـماوع  بساـنم  نیمز  باـختنا  کـیتکات و  رد  يریگ  لـفاغ  نتفر  ناـیم  زا  تازیهجت ، ورین و  ظاـحل  هـب  قارع  شترا 
دـش ببـس  تایلمع ، نداد  ماجنا  ترورـض  هجیتن ، رد  .دوب  هداد  رارق  ریثأت  تحت  رثؤم  زوریپ و  تایلمع  يارجا  يارب  ار  ناریا  ییاناوت 

.دریگ رارق  هجوت  دروم  دیدج  يژتارتسا  اب  برغ  لامش  هقطنم ي 
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.دبایب يا  هدنیازف  تردق  دوخ  شترا  نامزاس  يزاسزاب  یماظن و  ناوت  شیازفا  اب 

تایلمع سراف ، جیلخ  رد  اکیرما  اب  يریگرد  مامتا  للم و  نامزاس  لکریبد  اب  يراکمه  اب  نامزمه  لاس 1366  مود  همین ي  رد  ناریا 
تایلمع هلزنم  هب  رجفلاو 10  سدـقملا 2 و  تیب  تایلمع  دـنور  نیا  رد  .درک  زاغآ  برغ  لامـش  هقطنم ي  رد  ار  دوخ  یماـظن  ياـه 

.دش ماجنا  هچبلح  توؤام و  هقطنم ي  رد  دنفسا 1366  رد  دش  یم  ماجنا  هنالاس  هک  ناریا  گرزب 

رجفلاو 10 تایلمع  زا  سپ  ناگدـنمزر  هک  یلاح  رد  دوب ، هدرک  لصاح  نانیمطا  ناریا  هنالاس  هدرتسگ ي  مجاهت  ناـیاپ  زا  هک  قارع 
ناگدنیامن تاباختنا  ياضف  اجیردت  دوب و  هدیـسر  ارف  ناضمر  كرابم  هام  دـندوب و  دوخ  تنوکـس  ياه  لحم  هب  تشگزاب  لاح  رد 

ار واف  هب  مجاهت  دوب -  هدش  عورش  لبق  ياه  هام  زا  هک  نارهت -  هب  یکـشوم  تالمح  رانک  رد  دوب ، ندش  لاعف  لاح  رد  موس  سلجم 
، سراف جـیلخ  رد  ناریا  یتفن  يوکـس  ود  هب  اکیرما  هلمح ي  اب  نامزمه  واـف  هب  قارع  هلمح ي  .درک  زاـغآ  نیدرورف 1367  رخآ  رد 

.دنک یم  نایب  ار  اکیرما  قارع و  نایم  یتایلمع  یتاعالطا -  یگنهامه  یعون 

ار یقطانم  ریاس  داد و  همادا  ار  دوخ  تامجاهت  رییغت و  ناریا  نایز  هب  دوخ و  عفن  هب  ار  یحور  هنزاوم ي  واف  يریگ  سپ  زاـب  اـب  قارع 
.تفرگ سپ  زاب  ار  يالبرک 5  تایلمع  رد  هدش  فرصت  هقطنم  نونجم و  ریازج  تیمها  اب  قطانم  هژیو  هب  دوب  هدرک  فرصت  ناریا  هک 

هب سنسنیو  ییاکیرما  وان  هلمح ي  رد  هتفهن (2)  مایپ  نینچمه  ناریا (1) و  كاخ  هب  قارع  تالمح  همادا ي  رطخ  دیدج و  تالوحت 
ناریا سابریا  يربرفاسم  يامیپاوه 

197 ص :

رد نآ  ریثأت  ناریا و  كاخ  هب  قارع  هلمح ي  لامتحا  زا  ینارگن  هرابرد ي  اهدـعب  هاپـس ، تقو  هدـنامرف ي  ییاضر ، ياـقآ  . 530 - 1
هک دوب  یماظن  یبایزرا  نیا  دریذپب  ار  سب  شتآ  همانعطق  ینیمخ  ماما  دش  بجوم  هک  یمهم  لیلد  : » دیوگ یم  همانعطق 598  شریذپ 

، انسیا اب  وگ  تفگ و  «. ) .دروآرد دوخ  فرصت  هب  هرابود  ار  ناریا  زا  ییاه  شخب  دوش و  دراو  ناریا  كاخ  هب  دناوتب  رگید  راب  قارع 
(. 1378  / 12  / 20

میناد یمن  هابتـشا  کی  ار  هثداح  نیا  ام  : » دیوگ یم  سابریا  يربرفاسم  يامیپاوه  هب  هلمح  هرابرد ي  اهدعب  یمـشاه  ياقآ  . 531 - 2
هک مینک  یم  ریـسفت  هنوگ  نیا  ار  نآ  میرادـنپ و  یم  هقطنم  مدرم  ام و  هب  يراطخا  زیمآدـیدهت و  يروتـسد  يارجا  يارب  یلماع  هکلب 

هبنج یسانشزاب  باتک  عافد ، زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  « ) .دنورب شیپ  دنرضاح  اج  همه  ات  اهنآ  میـشاب  رـصم  عافد  همادا  رد  رگا 
هرکاذم میت  ياضعا  زا  نیلراف  کم  يارجام  رد  هک  نیدـل  لکیام  اهدـعب  هتبلا  ص 51 ) ، 1368 نارهت ، دـلج 1 ، عافد ، زواجت و  ياه 

نیا هک  دنتـشاد  رارـصا  دوب و  هابتـشا  میمـصت  کی  نیا  هک  دنتفریذپن  اه  یناریا  : » دیوگ یم  یبرعلا  نطولا  اب  هبحاصم  رد  دوب ، هدننک 
هژیو سکلت  « ) .دوب هابتـشا  کی  طقف  تسین و  تسرد  اعقاو  هک  یلاح  رد  دـننک  ریـسفت  قارع  زا  شتیامح  اـکیرما و  ماـیپ  ار  دادـیور 

(. 1382  / 1  / 10 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ 
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دش ببـس  عومجم  رد  دراد ، دوجو  ناریا  ياهرهـش  هب  قارع (1)  ییایمیـش  تالمح  لامتحا  هک  ناریا  هب  ماـیپ  نیا  لاـقتنا  نینچمه  و 
رارق ناریا  یماظن  ياوق  رایتخا  رد  نانچمه  هک  ار  هدـش  فرـصت  قطانم  زا  یـشخب  همانعطق 598 ، شریذپ  یمسر  مالعا  نمـض  ناریا 

 . .دنک (2) هیلخت  تشاد 

هقطنم رد  ار  دوخ  تالمح  عانتما و  همانعطق  شریذپ  زا  گنج ، رب  مکاح  یماظن  یسایس -  تیعضو  زا  دیدج  یبایزرا  ساسارب  قارع 
.دندرک زاغآ  دابآ  مالسا  هب  نیریش  رصق  روحم  رد  ار  دوخ  تالمح  قارع  تیامح  اب  نیقفانم  نینچمه  .درک  زاغآ  بونج  برغ و  ي 

تسکش دوخ  دیدج  تالمح  رد  قارع  شترا  نیقفانم و  هجیتن  رد  درک و  جیسب  ناریا  رد  ار  اهورین  دیدج ، تالوحت  باتزاب  هجیتن و 
.درک مهارف  ار  سب  شتآ  يرارقرب  گنج و  مامتا  هنیمز ي  همانعطق  شریذپ  يارب  قارع  هب  یللملا  نیب  راشف  نیا ، رب  هوالع  .دـندروخ 

همانعطق 598 نتفریذـپ  هرابرد ي  گنج ، ياـه  ههبج  رد  يا  هبحاـصم  یط  يا ، هنماـخ  هللا  تیآ  تقو ، روهمج  سیئر  هنیمز ، نیا  رد 
دـهد و لوط  ار  هلئـسم  نیا  هام  دـنچ  ناریا ، يوس  زا  همانعطق 598  لوبق  مـالعا  زا  سپ  دوب  لـیام  نمـشد  : » تفگ داد و  یتاحیـضوت 

میژر رب  یمومع  راکفا  راشف  یساملپید و  عطاق  تکرح  اما  دندرک  یم  قیوشت  راک  نیا  هب  ار  وا  مه  یناهج  ياه  تردق  زا  یضعب 

198 ص :

راهب رد  هسنارف  تلود  رگا  : » تسا هدش  هتـشون  يریگرد » هار  رد  ناریا  نتگنـشاو و   » هلاقم رد  طسوالا  قرـشلا  همانزور  رد  . 532 - 1
ياـه حالــس  اـب  ار  نارهت  قارع  دـهدن  ماـجنا  سب  شتآ  تـهج  رد  یتامادـقا  ناریا  رگا  هـک  داد  یمن  رادـشه  اهدـنوخآ  هـب   1988

دوخ ياهورین  درک و  یمن  لوبق  ار  سب  شتآ  ناریا  لاس 1988  تسوگا  رد  درک  دهاوخ  نارابمب  کیژولویب  یبورکیم و  ییایمیش ،
ص ، 1382  / 2  / 31 هرامش 291 ، یجراخ ، ياه  هناسر  ياه  هدیزگ  نتلوب  « ) .دیشک یمن  نوریب  قارع  كاخ  رد  يدایز  قطانم  زا  ار 

(. 13
حرطم هچملش  نونجم و  ریازج  هب  قارع  تامجاهت  زا  سپ  هلصافالب  هدش  فرـصت  قطانم  زا  ینیـشن  بقع  هرابرد ي  ثحب  . 533 - 2

هب نوـنجم و  ریازج  واـف و  هب  قارع  مجاـهت  تسا : نینچ  دیـشر  رادرـس  هتفگ  هب  رما  نیا  يارجا  يارب  يریگ  میمـصت  هـطقن  یلو  دـش 
هطقن نآ ، ندیـشک  شتآ  هب  ینیمز و  يورین  هاگرارق  فرـصت  ساـبع و  تشد  نارلهد و  اـت  شترا  ياـهورین  ینیـشن  بقع  اـهرهش و 

(. 1372  / 7  / 23 هدنسیون ، اب  یصاصتخا  هبحاصم   ) .دوب يریگ  میمصت 
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هب لاس  تشه  زا  سپ  قارع  ناریا و  گنج  بیترت ، نیدب  .دش (1)  همانعطق  شریذپ  زا  ریزگان  نمشد  درک و  هبلغ  شنایماح  قارع و 
.دیسر نایاپ 

اهدرکیور یسررب  گنج : نایاپ  هوحن  لیلحت  هیزجت و 

ار نارگ  لیلحت  نارظان و  بجعت  قارع  ناریا و  گنج  مامتا  نآ  بقاـعتم  همانعطق 598 و  شریذپ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  مادقا 
هکلب دوبن ، نآ  همتاخ  زا  يدونـشخان  ای  گنج  نایاپ  تلع »  » زا شـسرپ  ماهبا و  عقاو  رد  .دروآ  دوجو  هب  ییاه  شـسرپ  تخیگنارب و 

نیا گنج و  ینایاپ  ياه  هام  رد  یماظن  تالوحت  لـیلد  هب  رما  نیا  .دوب (2)  هزیگنارب  لاؤس  هدـننک و  ریگ  لفاغ  گنج  نایاپ  هوحن ي 
.دش نآ  هب  نداد  نایاپ  گنج و  هنزاوم ي  رییغت  بجوم  هجیتن ، رد  تفرگ ؛ سپ  زاب  ار  هدش  فرصت  قطانم  قارع  هک  دوب  هلئسم 

رب مکاح  شنکاو  شنک و  يوگلا  رباـنب  نارگ  لـیلحت  هیلک ي  نیا  زا  شیپ  هک  درک  رییغت  ناریا  ناـیز  هب  یتیعـضو  رد  یماـظن  نزاوت 
یتـیعقوم نـینچ  رد  .دـندوب  نارگن  قارع  رب  روـشک  نـیا  يزوریپ  زا  دـندرک و  یم  دــیکأت  ناریا  يرترب  رب  لاـس ، شــش  یط  گـنج 

، هام راهچ  فرظ  رد  دوب  هدـش  فرـصت  اجیردـت  لاس  شـش  یط  هک  یقطانم  هیلک ي  يریگ  سپ  زاب  قارع و  هفقو ي  یب  تاـمجاهت 
ناریا و هک  درک  تیوقت  ار  هعیاش  نیا  قارع  ياهورین  يورـشیپ  لیلد  نیمه  هب  .درک  دراو  ناریا  هعماـج ي  هب  یناور  یحور -  كوش 

یلاح رد  هعیاش  نیا  نتفرگ  توق  .تسا  قفاوت  کی  لصاح  دوش  یم  ماجنا  هچنآ  دنا و  هدیسر  قفاوت  هب  گنج  همتاخ ي  يارب  قارع 
اب هبحاصم  رد  ناراگنربخ  زا  یکی  ات  دـش  ببـس  دروآ و  دوجو  هب  ار  ییاه  ینارگن  دوزفا ، یم  دوخ  تالمح  هنماد ي  رب  نمـشد  هک 

کی ساسارب  واف  هب  هلمح  زا  دعب  هژیو  هب  اه  ههبج  رد  قارع  ریخا  هام  دنچ  تاکرح  دوش  یم  هتفگ  : » دـسرپب ناشیا  زا  یمـشاه  ياقآ 
جاح هچبلح و  رد  زج  مالـسا  ناگدنمزر  .تسا  بالقنا  دض  هرخـسم  ياه  فرح  زا  نیا  : » تفگ خساپ  رد  ناشیا  .تسا » هدوب  قفاوت 

روتسد قبط  هک  نارمع 

199 ص :

ص 3. ، 1367  / 5  / 24 ناهیک ، همانزور  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  . 534 - 1
نینچ نیا  نارظان  يارب  نآ  نتفای  نایاپ  هویـش ي  دننامه  گنج  زا  یـشخب  چـیه  دـسیون : یم  دوخ  هلاقم  رد  نیبوچ  مارهـش  . 535 - 2

(. ص 7 ، 78  / 7  / 1 يداصتقا ، رابخا  همانزور  گنج ، رخآ  هلاقم   ) .دوبن روآ  بجعت 
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هلمح رد  مالسا  ناگدنمزر  .دندرک  ینیشن  بقع  داهج  اب  دنداد و  دیهش  دندیگنج و  هناعاجـش  هنادرم و  دراوم  هیقب  رد  دندرک ، لمع 
هب ار  یتـمهت  نینچ  دوـش  یم  روـطچ  .دـندیگنج  دـندرک و  عاـفد  ماـمت  زور  کـی  هچملـش  هب  هـلمح  رد  تعاـس و  واـف 36  هب  قارع 

 . (1) .داد » تبسن  مالسا  ریلد  ناگدنمزر 

ناشیا .تسا  هجوت  لباق  هک  داد  یتاحیضوت  نارهت  هعمج  زامن  رد  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  تقو ، روهمج  سیئر  دنور  نیمه  همادا ي  رد 
ياهورین ارچ  هک  دوب  نیا  نآ  دروآ و  دوجو  هب  یناهج  نارظان  ام و  مدرم  نهذ  رد  ار  یتالاؤس  ریخا  ههام ي  هس  ود  ثداوح  : » تفگ

هلـسلس دوخ  تاغیلبت  اب  مه  نمـشد  يرابکتـسا و  ياه  هناسر  تدم  نیا  رد  دندرک ؟ ینیـشن  بقع  دنتـشاد  هک  یتردـق  نآ  اب  مالـسا 
ای نالوئــسم  اـیوگ  هـک  يوـحن  هـب  دـنتخادنا  هار  هـب  هعماـج  رد  یناور  گـنج  دـنتخاس و  حرطم  قـیقد  یتروـص  هـب  ار  ییاـه  فرح 

ياراد هریغ  هچملش و  واف و  رد  ام  ینیشن  بقع  : » درک هفاضا  تاعیاش  هب  هجوت  اب  ناشیا  سپس  .دنا » هدش  هتسخ  گنج  زا  ناگدنمزر 
یگنج رازبا  دوبن  ام  ياه  فعـض  رگا  : » داد حیـضوت  ناـشیا  .تسین » یعطقم  رما  کـی  .تسا و  هلاـس  ود  یکی  ياـه  تلع  لـماوع و 

یگدامآ .تسا  ههبج  لئاسم  ههبج و  هب  طوبرم  اه  فعض  رادقم  کی  .دوش  زوریپ  ام  ياهورین  نامیا  تردق  رب  تسناوت  یمن  نمشد 
اب تلم  کی  .تسا  ههبج  تشپ  هب  طوبرم  مه  رادقم  کی  .دوش  ماجنا  دـیاب  رتشیب  مزال  تاطایتحا  یعافد و  طوطخ  یهدـنامزاس  اه ،

 . (2) .دنک » داجیا  للخ  ههبج  رد  دناوت  یم  یشک ، قح  یصخش و  لئاسم  تافالتخا و  هب  نتخادرپ 

هام یماظن  تالوحت  هرابرد ي  تایحلا  هلجم  اب  هبحاصم  رد  قارع ، یماـظن  تاـعالطا  قبـسا  سیئر  ییارماـس ، قیفو  رکـشلرس  اهدـعب 
رخآ هام  راهچ  اریز  تفریذپن ؛ تروص  قارع  ناریا و  نایم  یـشزاس  هنوگ  چـیه  واف  هلئـسم  رد  نم  رظن  هب  : » تفگ گنج  ینایاپ  ياه 

ام ییاوه  يورین  درک و  یم  ادیپ  شیازفا  زور  هب  زور  ام  یماظن  ناوت  .دوب  هجاوم  نارحب  اب  یماظن  هیحان  زا  رظن ، همه  زا  ناریا  گنج ،
دونـشخان ناریا  يداصتقا  یلخاد و  عاضوا  دوبهب  زا  زین  اه  یبرغ  .دندوب  هدناسر  يدایز  ياه  تراسخ  ناریا  تفن  ياه  هاگـشیالاپ  هب 

یعس دندوب و 

200 ص :

ياهراشف ، » یـسایس مولع  دـشرا  یـسانشراک  یمالغ  نسحم  همان  هنایاپ  زا  لقن  هب  ص 3 ، ، 1367  / 5  / 5 ییاوه ، ناـهیک  . 536 - 1
ص 11. نمهب 1374 ، نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  تینما ،» ياروش  همانعطق 598  شریذپ  يداصتقا و  یللملا و  نیب  یلخاد ،

ص 15. ، 1367  / 4  / 11 تاعالطا ، همانزور  . 537 - 2
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ار دوخ  نیمز  هب  نیمز  ياه  کـشوم  ییایمیـش و  ياـه  حالـس  قارع  رگید ، يوس  زا  .دـنراد  زاربا  ار  دوخ  ینارگن  يوحن  هب  دنتـشاد 
لباق يرترب  اهنآ  زا  زین  ام  یتاعالطا  يورین  .دهد  رارق  فده  زین  ار  ناهفـصا  زاریـش و  نارهت ، تسناوت  هک  يروط  هب  دوب ، هداد  دوبهب 

هبنج ي زا  مادـص  اریز  یماظن ؛ يزوریپ  متفگ  .دروآ  هارمه  هب  ار  یماظن  يزوریپ  هک  دوب  یلماوع  اـهنیا  همه ي  .تشاد  يا  هظحـالم 
راداو ار  ناریا  رگید  لماوع  کمک  هب  یقارع  ياهورین  هکنیا  ینعی  اجنیا  رد  يزوریپ  موهفم  دروخ و  تسکش  کیژتارتسا  یـسایس و 

 . (1) .درادرب » گنج  زا  تسد  هک  دندرک 

یفلتخم للع  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  هدش  فرصت  قطانم  زا  ناریا  ینیـشن  بقع  يارب  قارع  ناریا و  قفاوت  هعیاش ي  يریگ  لکش 
رد .تشادـن  نآ  يارب  یحیـضوت  هنوگ  چـیه  دـش و  ریگ  لفاغ  یماظن  لوحت  نیا  ربارب  رد  ناریا  هعماـج  تسا  مهم  هچنآ  یلو  تشاد 

نمشد ریقحت  رب  رظان  یتاغیلبت  ياه  تسایس  هیحور و  تیوقت  يارب  هعماج  هب  يدوخ  نمشد و  ییاناوت  زا  طلغ  تاعالطا  نداد  عقاو ،
ياشفا یـسایس  رظن  زا  نیا ، رب  هوالع  .دـیآ  دوجو  هب  ماهبا  نیا  دـیدج  تالوحت  رییغت و  اب  زاس  تشونرـس  عطقم  کـی  رد  دـش  ببس 
یناهنپ طباور  يریگ  لکـش  عقاو ، رد  .دروآ  دـیدپ  گنج  ياهدادـخر  هب  ار  يدـیدج  شرگن  لاس 1365  رد  نیلراف  کم  يارجاـم 

.دوش ریسفت  لیلحت و  یسایس  هلماعم  قفاوت و  بوچراچ  رد  یماظن  دیدج  ياهدادخر  دیدرگ  ببس  اکیرما  ناریا و 

دـش و فرطرب  يا  هزادـنا  ات  دـش  هداد  اهدـعب  نامز و  نآ  رد  هک  یتاحیـضوت  اب  هچرگ  قارع  ناریا و  گنج  نایاپ  هوحن ي  رد  ماهبا 
رب ناـنچمه  هک  تشاد  يا  هدرتسگ  اتبـسن  ياهدـمایپ  عوضوم  نیا  اـما  دـیدرگ  راکـشآ  هک  دوب  يدـیدج  تیعقاو  تـالوحت  تیهاـم 
ای تاعوضوم  اب  ههجاوم  گنج  مامتا  زا  سپ  یتح  .تسا  هتخادـنا  هیاس  نآ  نایاپ  هوحن ي  گنج و  هرابرد ي  دوجوم  ياـهدرکیور 

هوحن ي دسر  یم  رظن  هب  نینچمه  .دوش  یم  هتشذگ  هبرجت  يروآدای  بجوم  نآ  ربارب  رد  يریگ  میمصت  ترورض  یـساسا و  لئاسم 
یـساسا و ياه  شـسرپ  لئاسم و  هب  ار  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  تلع  گنج و  ندـش  ینالوط  عوضوم  گـنج ، ناـیاپ 

شور هب  ای  ناریا  يزوریپ  اب  گنج  رگا  رگید ، ترابع  هب  .درک  لیدبت  ریگارف 

201 ص :

ص 22. ، 1377  / 11  / 26 تایحلا ، اب  ییارماسلا  قیفو  هبحاصم  همجرت  رصن ، هاگرارق  یهدنامرف  . 538 - 1
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رد .تفرگ  یمن  رارق  یـسررب  دقن و  هجوت و  دروم  هزادـنا  نیا  ات  هدـش  دای  تاعوضوم  دیـسر  یم  نایاپ  هب  دـش  هچنآ  زا  ریغ  يرگید 
رهـشمرخ و حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمـصت  نوچ  تاـعوضوم  زا  يرایـسب  تسناوت  یم  گـنج  رد  يزوریپ  عـقاو ،

 . .دهد (1) رارق  ریثأت  تحت  ار  نآ  ندش  ینالوط 

رظنم و زا  عوضوم  نیا  تیهاـم  اـت  تسا  هدـش  یـسررب  گـنج  ناـیاپ  هوحن ي  هراـبرد  دوجوم  ياـه  لـیلحت  ثحب ، زا  شخب  نیا  رد 
.دوش یم  هراشا  اه  هناسر  لیلحت  هب  ادتبا  .دوش  یسانشزاب  توافتم  ياهدرکیور 

يروهمج هتشذگ ، لاس  رد  هرصب  يردنب  رهـش  هب  ناریا  تافلت  رپ  جرخرپ و  تایلمع  تشون : یلیلحت  رد  زمیات  كرویوین  همانزور ي 
هب قارع  .تفرگ  رارق  یعفادـت  عضوم  رد  ناریا  نامز  نآ  زا  .دوش  زوریپ  گنج  رد  دـناوت  یمن  هک  دـناسر  هجیتن  هب  ار  ناریا  یمالـسا 
زا هک  هلاقم ، نیا  رد  .دـناشکب  مه  ناریا  لخاد  هب  ار  گنج  دـناوت  یم  درک  تباث  دـمآ و  لـئان  ریگمـشچ  ياـه  يزوریپ  هتـشر  کـی 
رد ناریا ، نیمزرـس  قامعا  رد  یتعنـص  زکارم  اهرهـش و  هب  قارع  ییاوه  یکـشوم و  تالمح  تسا : هدمآ  دـش ، شخپ  اکیرما  ویدار 

 . .دوزفا (2) نارهت  تموکح  ياهرسدرد  رب  زین  هتشذگ  هام  هدجه 

یم هراشا  تاعوضوم  نیا  هب  سب  شتآ  لوبق  يارب  ناریا  لیالد  هرابرد ي  برع  یبرغ و  ياه  تاملپید  زا  لـقن  هب  رتیور  يرازگربخ 
ناریا و رد  يداـصتقا  نارحب  ندـش  رت  مـیخو  ببـس  ناریا  ینار  یتـشک  طوـطخ  یتـفن و  تاسیـسأت  هـیلع  قارع  تـالمح   - 1 دنک :
رد یفرط  یب  مالعا  مغر  یلع  اـکیرما  .دوب 2 -  هدش  یناهج  دازآ  رازاب  زا  حالـس  دـیرخ  هنیمز ي  رد  ناریا  ییاناوت  ندـش  رتراوشد 

يارب ار  نادـیم  نآ  اب  نامزمه  درک و  يریگولج  سراف  جـیلخ  رد  يراجت  ياـه  یتشک  هیلع  ناریا  تـالمح  زا  قارع  ناریا و  گـنج 
ناریا تفن  لماح  ياه  شکتفن  هیلع  قارع  تالمح 

202 ص :

هاگ چیه  اذل  دـش  حـتف  ناگدـنمزر  تسد  هب  ماجنارـس  هکنیا  هب  رظن  .تشاد  رارق  لاغـشا  رد  هام  تسیب  تدـم  هب  رهـشمرخ  . 539 - 1
حتف يزوریپ  عقاو  رد  .دوش  یمن  ثحب  دشن  يریگولج  نآ  لاغـشا  زا  تمواقم  اب  ارچ  هکنیا  ای  لاغـشا  ندـش  ینالوط  تلع  هرابرد ي 

.داد رارق  ریثأت  تحت  ار  هام  تسیب  تدم  هب  نآ  ندش  ینالوط  لاغشا و  ياهدمایپ  رهشمرخ 
28 اکیرما ، ویدار  ص 64 و 65 ، هرامش 122 ، ، 1367  / 4  / 29 هژیو ، ياه  شرازگ  هیرشن  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 540 - 2
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گنج ياه  ههبج  لوط  رد  هدـمع  یماظن  تسکـش  راهچ  لمحتم  نونکات  لیروآ  هام  زا  ناریا  یماظن  ياهورین  .دوب 3 -  هتشاذگ  زاب 
شترا لباقم  رد  یعافد  کیتکات  کی  ذاختا  يارب  یفاک  تاناکما  تازیهجت و  زا  یفرط  زا  دندوب و  هدش  واف  هریزج  هبش  رد  هلمج  زا 

برع و ناهج  دودحمان  ابیرقت  یسایس و  یلام و  ياه  تیامح  زا  قارع  یماظن  ناربهر  .دندوبن 4 -  رادروخرب  قارع  حلسم  نادند  ات 
.دنا هتشاد  یسرتسد  یبرغ  ياه  حالس  نیرت  هتفرشیپ  هب  هدوب و  رادروخرب  برغ  يایند 

هرطاـخم هب  هجیتن  رد  یتیاـضران و  دـشر  گـنج و  زا  مدرم  یگتـسخ  شیازفا  هاپـس و  شترا و  فـالتخا  هب  نینچمه  لـیلحت  نیا  رد 
 . .تسا (1) هدش  هراشا  ناریا  يریگ  میمصت  رد  رثؤم  لماوع  ناونع  هب  یمالسا  يروهمج  ماظن  تیدوجوم  نداتفا 

رد قارع  هکنیا  یکی  : » دـسیون یم  دـنک و  یم  هراشا  لماع  ود  هب  ناریا  عضوم  رییغت  تلع  هرابرد ي  ندـنل ، پاچ  زمیات ، همانزور ي 
تیامح تسا  هدـش  قفوم  هدرک و  مهارف  يریذـپانذوفن  یعاـفد  طوطخ  دوخ  يارب  تسا و  هتـشاد  يرتدـنمورین  يژتارتسا  رخاوا  نیا 
تموکح هاگتـسد  رد  اهور  هنایم  يادص  نتفرگ  تردق  مود ، لماع  .دهدب  قوس  دوخ  زا  يرادـبناج  هب  ار  یللملا  نیب  یمومع  راکفا 

ریاس یمالسا و  يروهمج  سلجم  سیئر  یناجنسفر  یمـشاه  ذوفن  شرتسگ  دیؤم  ناوت  یم  ار  ناریا  تلود  میمـصت  نیا  .تسا  ناریا 
 . (2) .تسناد » اهور  هنایم 

: دـناد یم  رثؤم  ناریا  یناهگان  يریگ  میمـصت  رد  ار  هدـننکدرخ  هدـیدپ  دـنچ  اکیرما  تاماقم  زا  لقن  هب  تسپ  نتگنـشاو  همانزور ي 
نویلیم تخیر و  ورف  نارهت  رب  کشوم  زا  یناراب  قارع  نآ  یط  هک  دوب  يدالیم  يراج  لاس  لیاوا  زا  اهرهش  گنج  هدیدپ ، نیتسخن  »

رد ییایمیش  ياهرازفا  گنج  زا  قارع  زیمآ  تیقفوم  هدنیازف و  هدافتسا ي  مود ، هدیدپ ي  .تخادنا  تشحو  هب  ار  رهش  نآ  نکاس  اه 
 . (3) .دوب » ناریا  طسوت  هدش  لاغشا  یضارا  يریگ  سپ  زاب  يارب  یناتسبات  يراهب و  تالمح 

نوچ ییاه  تردـقربا  اب  هکلب  قارع  اب  اهنت  هن  هتـشذگ  لاس  تشه  رد  ناریا  : » دـسیون یم  دوخ  هلاقم  رد  زین  كرت  هدنـسیون ي  کـی 
هدیگنج يوروش  اکیرما و 

203 ص :

يرازگربخ و 30 ، ص 29  هرامش 121 ، ، 1367  / 4  / 28 هژیو ، ياـه  شرازگ  هیرـشن  یمالـسا ، يروهمج  يرازگربـخ  . 541 - 1
.1367  / 4  / 27 رتیور ،

.1367  / 4  / 28 یس.یب.یب ، ویدار  ص 23 ، ذخأم 5 ، . 542 - 2
 / 4  / 29 اکیرما ، ویدار  ص 43 ، هرامش 123 ، ، 1367  / 4  / 30 هژیو ، ياه  شرازگ  هیرشن  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 543 - 3

.1367

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 1192 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_203_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_203_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_203_3
http://www.ghaemiyeh.com


تیامح مادـص  زا  قارع  هب  یماظن  تازیهجت  نیرتهب  لاسرا  اب  رگید  يوس  زا  سراـف و  جـیلخ  رد  ییوس  زا  تردـقربا  ود  ره  تسا و 
یسایس لفاحم  رد  روشک  نیا  هکلب  دشاب  یماظن  ياهراشف  زا  یـشان  افرـص  دناوت  یمن  ناریا  يوس  زا  همانعطق 598  لوبق  یلو  دندرک 

 . (1) .درب » یم  جنر  یسایس  ياوزنا  زا  ناهج 

یم دـیکأت  گنج  یماظن  یـسایس -  تالوحت  لیلحت  هیزجت و  رب  رتشیب  هک  یجراخ  ياـه  هناـسر  نارگ و  لـیلحت  هاگدـید  فـالخرب 
دمحا .دـنا  هدرک  هجوت  روشک  يریگ  میمـصت  ماظن  تیهام  هژیو  هب  یلخاد و  لماوع  هب  ناریا  رد  اه  هناسر  زین  نارگ و  لـیلحت  دـننک 

زا یکی  : » دسیون یم  دنک و  یم  دقن  يا  هلاقم  رد  ار  ناریا  يریگ  میمصت  يراذگتسایس و  راگن ، همانزور  هاگـشناد و  داتـسا  يردص ،
بجوم ار  لماع  نیا  يو  .تسا » هدوب  فاطعنا  مدع  الاب و  العا و  دح  رد  يراذگتسایس  ندوب  کیژولوئدیا  لاکـشا  ام  ياه  لاکـشا 

أشنم نآ ، رد  ندوبن  فطعنم  کیژولوئدیا و  ياهرواب  يو  رظن  زا  .تسا  هتسناد  مدرم  هب  ییوگ  خساپ  مدع  یتیلوئـسم و  یب  ساسحا 
هب بوچراچ  نیمه  رد  يو  .دوش (2)  یم  هعماج  رد  یسایس » جلف  بلصت و   » بجوم تیعـضو  نیا  تسا و  اهراتفر  يریگ و  میمـصت 

ناـیاپ هب  يریگ  ناـگورگ  نارحب  لـح  يوگلا  قـبط  قارع  ناریا و  گـنج  تسا  دـقتعم  دزادرپ و  یم  قارع  ناریا و  گـنج  عوـضوم 
.داد تسد  زا  گنج  لح  يارب  ار  يدایز  ياه  تصرف  ناریا  دیسر (3) و 

یلو دیسر  هنادنمزوریپ  هکراتم  هب  هک  دوب  نکمم  تبون (4)  ود  رد  مک  تسد  تسا  دقتعم  نایزوتاک  نویامه  رتکد  هظحالم  نیمه  اب 
 . .تفای (5) همادا  للم  نامزاس  همانعطق  شریذپ  لاس 1367 و  ات  گنج  تسین  نشور  زونه  هک  یلیالد  هب 

دنک یم  یسررب  ناریا  يژتارتسا  بوچراچ  رد  دش ؟ ینالوط  گنج  ارچ  هک  ار  عوضوم  نیا  هاپـس ، نیـشیپ  هدنامرف ي  ییاضر ، ياقآ 
نیا ایآ  هک  دسرپ  یم  و 

204 ص :

.1367  / 4  / 29 یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  اراکنآ  ص 47 ، نامه ، . 544 - 1
ص 28. هرامش 29 ، رهم 1382 ، باتفآ ، همانهام  یسایس ،» جلف  ناگناشن  ، » يردص دمحا  . 545 - 2

 / 25 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  ایند ، ياه  هناسر  (، 1382  / 2  / 8  ) لیروآ 2003  28 راتسا ، یلید  يردص ، دمحا  . 546 - 3
ص 28 و 29. هرامش 1947 ، ، 1382  / 2

ناشیا روظنم  دسر  یم  رظن  هب  یلو  تسا  هدرکن  هراشا  دمآ  شیپ  گنج  مامتا  يارب  تبون  ود  رد  هک  یطیارش  هب  نایزوتاک  . 547 - 4
نداد همتاخ  ناکما  عوضوم و  نیا  دروم  رد  .دشاب  لاس 1366  رد  همانعطق 598  بیوصت  لاس 1365 و  رد  واف  فرصت  تبون ، ود  زا 

.دش دهاوخ  هداد  حیضوت  دعب  تاحفص  رد  گنج  هب 
یسیفن و اضر  دمحم  همجرت : يولهپ ، هلسلس  نایاپ  ات  تیطورـشم  زا  ناریا  یـسایس  داصتقا  نایزوتاک ، نویامه  یلع  دمحم  . 548 - 5

ص 35. فلؤم ، همدقم  ، 1379 متفه ، پاچ  زکرم ، رشن  يزیزع ، زیبماک 
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یـشیدنا هداس  تسا : دقتعم  دنک و  یم  دـقن  یماظن  هن  دوب  یـسایس  هک  ار  ناریا  يژتارتسا  ناشیا   (1) دوبن ؟ اـی  دوب  تسرد  يژتارتسا 
یم ینیب  شیپ  دـیاب  ام  .دراذـگ  یم  ریثأت  ایند  رد  دـننک  تبحـص  دـنورب  دـنریگب و  ار  ییاـج  رگا  هک  دـندرک  یم  رکف  اـعقاو  هک  دوب 

یسایس يژتارتسا  ارچ  هک  شسرپ  نیا  هب  ییاضر  ياقآ  سپـس   (2) میوش ؟ یمن  ای  میوش  یم  قفوم  يژتارتسا  نیا  اـب  اـیآ  هک  میدرک 
يژتارتسا اب  هک  لـباقم  يورین  مادـص و  یکی  تشاد ؛ دـعب  ود  يژتارتسا  نیا  یماـکان   » دـیوگ یم  دـهد و  یم  خـساپ  دروخ  تسکش 

اه تاـیلمع  ماـجنا  رد  اـم  مود  .درب  نـیب  زا  دـش  یمن  قـیرط  نـیا  زا  ار  اـهنآ  هماـنرب  هدارا و  شیارآ ، دـندش و  یمن  میلـست  یــسایس 
دبای رییغت  یسایس  يژتارتسا  دش  يدایز  شالت  اذل  .مینک  ادیپ  تسد  تیقفوم  هب  داد  یمن  هزاجا  هک  دوب  یلئاسم  میتشاد و  یتالکـشم 

يژتارتسا المع  اذل  .میرادن  ار  يژتارتسا  رییغت  زاین  دروم  هجدوب  تاناکما و  هک  دنتفگ  یم  دنتفریذپن و  روشک  یسایس  نالوئـسم  یلو 
نالوئسم هک  دوب  نیا  نآ  لیلد  دنام و  یقاب  راعـش  رد  دوب )  ) ملاع زا  هنتف  عفر  مادص و  طوقـس  ات  گنج  گنج ، نآ  راعـش  هک  یماظن 

هتساوخ ي یماظن  يژتارتسا  هک  یلاحرد  میرادن  ار  يژتارتسا  نیا  ققحت  يارب  يزیر  همانرب  تردق  ام  دنتفگ  یم  يداصتقا  یسایس و 
همه اب  یـسایس  يژتارتسا  هک  دش  شالت  دندش  دیماان  یماظن  يژتارتسا  بیوصت  زا  ناهدـنامرف  هکنآ  زا  سپ  .دوب  ناگدـنمزر  ماما و 
یمن هزاجا  هک  الاح  دنتفگ  اهرادساپ  هک  توافت  نیا  اب  درک  ادیپ  همادا  یـسایس  يژتارتسا  اذل  .دسرب  ییاه  تیقفوم  هب  نآ  صقاون  ي 
داجیا ههبج  تیریدم  رد  رییغت  دـنک و  لمع  شترا  زا  ادـج  هاپـس  دـیهدب  هزاجا  دوش  يزیر  همانرب  یحارط و  یماظن  يژتارتسا  دـیهد 

هب رجنم  اه  يزوریپ  نیا  دش و  هاپس  تیریدم  اب  هچبلح  هچملـش و  رد  يالبرک 5  واف ، ياه  يزوریپ  هب  رجنم  تیریدم  رییغت  نیا  .دـش 
 . (3) .دش » همانعطق 598  بیوصت 

هلیـسو ار  نآ  میریگب و  ار  ییاـج  : » دوب نیا  ناریا  يژتارتـسا  هک  دوـب  دـقتعم  همانعطق 598  شریذپ  تلع  حیـضوت  رد  یمـشاه  ياقآ 
دوب لیلحت  نیا  : » دـیوگ یم  لاح  نیع  رد  .دوبن (4)  مادص  ندرک  طقاس  ای  قارع  لک  فرـصت  ناریا  فدـه  .میهد » رارق  قح  قاقحا 

ار قارع  دنراذگ  یمن  برغ  قرش و  هک 

205 ص :

، نایدورد دمحم  شات و  ینیسح  رتکد  ییالع ، رادرس  دیشر ، رادرس  روضح  اب  یـصاصتخا  يوگ  تفگ و  ییاضر ، نسحم  . 549 - 1
.83  / 2  / 20

.نامه . 550 - 2
ص 2. ، 1382  / 7  / 8 يرهشمه ، همانزور  . 551 - 3

ص 21. ، 1382  / 7  / 1 يرهشمه ، همانزور ي  اب  وگ  تفگ و  یناجنسفر ، یمشاه  ياقآ  . 552 - 4
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دروم هک  یفدـه  ققحت  يارب  ار  اـه  يزوریپ  نیا  یلو  میدروآ  تسد  هب  يداـیز  ياـه  يزوریپ  اـم  تسا  دـقتعم  ناـشیا   (1) .میریگب »
ار يداصتقا  لماع  یمشاه  ياقآ  .دنک (2)  یم  رکذ  زین  گنج  ندش  ینالوط  بجوم  ار  لماع  نیمه  دـناد و  یمن  یفاک  دوب  ناشرظن 

.دناد یم  رثؤم  رایسب  همانعطق  شریذپ  رد 

لماوع زا  یکی  : » دیوگ یم  همانعطق  شریذـپ  هرابرد ي  دراد ، يداصتقا  لئاسم  هب  یمـشاه  ياقآ  هک  يدرکیور  تاحیـضوت و  نیا  اب 
، يداصتقا تاناکما  هک  دوب  نیا  زا  یکاح  هک  دنتـشون  روشک  يداصتقا  نالوئـسم  داصتقا و  ریزو  هک  دوب  يا  همان  سب  شتآ  شریذپ 

هعماج يارب  رگید  هک  تسا  هتـشذگ  مه  زمرق  طخ  زا  يدودـح  اـت  هدیـسر (3) و  زمرق  طخ  هب  روشک  ياه  هنیزه  دـمآرد و  هجدوب ،
 . (4) .تسین » لمحت  لباق 

یم یحیـضوت  دـنک و  یم  هراشا  یجراخ  لماع  هب  شتآ » هداجـس   » ینویزیولت هماـنرب  رد  تینما ، یلاـع  ياروش  ریبد  یناـحور ، رتکد 
نآ رد  دوب و  هدش  لیکـشت  ( G7  ) یج 7 یتعنـص  هورگ  گنج  نایاپ  زا  لبق  هام  دـنچ  دـیوگ : یم  ناشیا.تسا  هجوت  لباق  هک  دـهد 

دوب و هدش  رداص  گنج  هرابرد  یعطاق  رظن  راب  نیلوا  يارب  سالجا 

206 ص :

.نامه . 553 - 1
رهم 1382. خیرات 1 و 2  رد  يرهشمه  همانزور  اب  یمشاه  ياقآ  يوگ  تفگ و  هب  کن : . 554 - 2

هنالاس يزرا  ياهدمآرد  ماگنه  نآ  رد  .دشابن  بوخ  روشک  يداصتقا  تیعـضو  هک  دوب  یعیبط  دوب و  ياه 65 و 66  لاس  . 555 - 3
شرازگ میتشاد و  يدایز  تالکـشم  .دوب  رالد  دراـیلیم   3 دودـح 5 /  یگنج  میقتـسم  ياه  هنیزه  رالد و  درایلیم  ات 7   6 دودح 5 / 
ناکما ینارحب  يداصتقا  طیارـش  نیا  ایآ  هک  دش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  مئاد  .دوب  هدننک  نارگن  دیـسر  یم  هنیمز  نیا  رد  هک  مه  ییاه 

کی رد  ات  دندش  نآ  لوئـسم  دندوب  رفن  هد  منک  یم  نامگ  هک  ارزو  زا  يدادـعت  طیارـش  نآ  رد  هن ...؟ ای  دـهد  یم  ار  تمواقم  همادا 
مدرم داصتقا  تشیعم و  رظن  زا  دیایب  شیپ  روشک  يارب  دراد  لامتحا  هک  ار  نکمم  طیارـش  نیرتدـب  ینیب  شیپ  صاخ  طیارـش  اضف و 

هک يراک  ...دننک  یسررب  مینک  تمواقم  میناوت  یمن  میـسرب  اهنآ  هب  رگا  هک  ار  يا  هدننکـش  طاقن  مامت  دنهدب و  رارق  یـسررب  دروم 
یـسررب ار  تمواقم  يارب  روشک  تشیعم  يداصتقا و  طاقن  نیرت  ساسح  ینارحب و  طاقن  مامت  هک  دوب  نیا  دـش  ماـجنا  ناـمز  نآ  رد 

گنج رد  زمره  هگنت  رگا  هک  تشاد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یـشسرپ  دوب و  حرطم  زمره  هگنت  ندـش  هتـسب  ثحب  نامز  نآ  رد  .دـندرک 
تمواقم بات  میناوت  یم  اـیآ  تسب ، ار  دوخ  ياـهزرم  مه  هیکرت  رگا  دنتـسب ، اـه  يوروش  مه  ار  اـفلج  رگا  دـش و  هتـسب  اـه  شکتفن 

نیا دمآ  تسد  هب  اه  یسررب  نیا  زا  هک  يزیچ  نآ  ...هلب  دوب : نیا  دمآ  لمع  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  یسررب  هجیتن  میـشاب ؟ هتـشاد 
همادا ار  دوخ  تمواقم  دناوت  یم  دنک  تمواقم  هک  تسا  مزال  رگا  دنکب و  هرادا  ار  شدوخ  دناوت  یم  تلم  نیا  روشک و  نیا  هک  دوب 

رویرهش نارهت ، یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  سدقم ، عافد  هعماج ، بالقنا ، هرابرد  راتفگ  جنپ  يوسوم ، نیـسحریم  سدنهم   ) .دهدب
(. ات 97 ص 95  ، 1377

ص نمهب 1374 ، یمالغ ، نسحم  ياقآ  دـشرا  یـسانشراک  هرود  همان  نایاپ  زا  لقن  هب  ، 1370  / 5  / 19 تلاسر ، همانزور  . 556 - 4
.163
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مامت هک  دندوب  هدرک  دیکأت  سالجا  نآ  رد  دریذپب و  همتاخ  دیاب  قارع  ناریا و  گنج  هک  دندوب  هدرک  دـیکأت  یتعنـص  روشک  تفه 
دراو روشک  نآ  رب  ار  اهراشف  مامت  دریذپ  یمن  ار  گنج  نایاپ  يروشک  رگا  دـنریگب و  راک  هب  روظنم  نیا  يارب  ار  ناشدوخ  تاناکما 
کی يداصتقا ، تیعمج  کی  هدرپ  تشپ  یج 7 »  » هک تسا  مولعم  ایند  يارب  یلو  تسا  يداـصتقا  عمج  کـی  هچرگ  یج 7 »  » .دننک

نآ رد  دوب  هتکن  کی  مه  نیا  .دننک  یم  يریگ  میمـصت  هدرپ  تشپ  اجنآ  رد  ار  یـسایس  لئاسم  زا  يرایـسب  تسا و  یـسایس  تیعمج 
 . .عطقم (1)

درگزیم رد  دوب  هجراخ  ترازو  ياکیرما  اپورا -  نواعم  همانعطق 598  شریذپ  بیوصت و  نامز  رد  هک  یناجیرال  داوج  دمحم  رتکد 
رد دنک و  دیدهت  دناوت  یم  ار  روشک  یلم  عفانم  اه  حانج  یسایس  تباقر  هکنیا  هب  هراشا  نمـض  یلم » تینما  رب  یـسایس  تباقر  ریثأت  »
یم هراشا  همانعطق 598  شریذـپ  عوضوم  هب  هنومن  يارب  دـشاب  رثؤم  یجراخ  طباور  گـنج و  هب  دورو  گـنج و  زا  جورخ  هنیمز ي 
رگا دز و  همدـص  ام  یلم  عفانم  هب  ریخأت  نیا  هک  میدرک  يریخأت  کـی  همانعطق 598  شریذپ  رد  هک  مدقتعم  نم  : » دیوگ یم  دـنک و 

یم ار  هماـنعطق  نیا  رتدوز  هاـم  دـنچ  اـم  رگا  دزادـنیب و  رطخ  هب  ـالماک  ار  اـم  یلم  تینما  تسناوت  یم  دوبن  ماـما  ترـضح  تعاـجش 
هرابرد يو  .میهد » ماـجنا  یبوخ  هلماـعم ي  میتسناوت  یم  دوب  اـم  تسد  رد  قارع  كاـخ  زا  رتمولیک  نارازه  هک  یلاـح  رد  میتفریذـپ 

هک دندوب  دـقتعم  نویـسایس  زا  یعمج  هک  دوب  یـسایس  ياه  تباقر  نآ  لیالد  زا  یکی  : » دـیوگ یم  همانعطق  شریذـپ  رد  ریخأت  تلع 
« .دز هبرـض  ام  یلم  عفانم  هب  هک  دوب  ام  یلخاد  تباـقر  زا  شخب  نیا  .تسا  نیطـسلف  هب  عجار  یللملا  نیب  هماـنعطق  نیع  همانعطق 598 

 . (2)

اه تیعقاو  يرظن و  تاظحالم  اه : هنیزگ  یسررب 

شتآ يرارقرب  اب  ماجنارـس  یماظن  یـسایس -  تالوحت  زا  يا  هعومجم  نداهن  رـس  تشپ  اب  لاـس  تشه  زا  سپ  قارع  ناریا و  گـنج 
همانعطق ي 598 شریذپ  اب  نآ  مامتا  گنج و  ندش  ینالوط  .دیسر  نایاپ  هب  لاس 1367  دادرم  رد  سب 

207 ص :

.1378 زیئاپ ، شتآ ، هداجس  همانرب  امیس ، کی  هکبش  . 557 - 1
ص 2. ، 1380  / 6  / 16 ون ، تایح  همانزور  . 558 - 2
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تیعقوم رد  ایآ  دـش ؟ ینالوط  هزادـنا  نیا  ات  ارچ  دـسرب  ناـیاپ  هب  هنوگ  نیا  گـنج  دوب  رارق  رگا  هک  دـش  شـسرپ  نیا  حرط  بجوم 
داد و رارق  شـسرپ  دروم  ار  گنج  ندـش  ینالوط  گنج ، نایاپ  هوحن ي  عقاو  رد  داد ؟ همتاخ  گنج  هب  دوبن  نکمم  يرگید  بسانم 

.دراد دوجو  طابترا  یگتسویپ و  یعون  نآ  نایاپ  هوحن ي  اب  گنج  ندش  ینالوط  نایم  داد  ناشن  لمع  رد 

طیارـش و یـسررب  نینچمه  گـنج و  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  فـلتخم  ياـه  هنیزگ  لـیلحت  هیزجت و  دـنمزاین  اـه  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ 
گنج ندش  ینالوط  زا  يا  هزادـنا  ات  گنج  نایاپ  هوحن ي  هکنیا  هب  رظن  .دوش (1)  یم  هراشا  نآ  هب  هک  تسا  يرگید  ياـه  تیعقوم 

ار يدایز  ياه  شـسرپ  هک  دیـسر  نایاپ  هب  يا  هنوگ  هب  ینالوط  يریـسم  ندرک  یط  زا  سپ  گـنج  رگید ، تراـبع  هب  تسا و  رثأـتم 
.دش دهاوخ  یسررب  زین  گنج  ندش  ینالوط  رد  رثؤم  لماوع  اذل  تخیگنارب 

ارچ نوچ و  نودب  لماع  کی  تسا  دـقتعم  لوراک  .دـسر  یم  مامتا  هب  یتوافتم  ياهوگلا  شور و  اب  امومع  تامـصاخم  اه و  گنج 
دنهاوخن ینادـنچ  شقن  گنج  هب  نداد  همتاخ  رد  لماوع  رگید  دـشابن  یماظن  راشف  رگا  .تسا  یماـظن  راـشف  گـنج ، همتاـخ ي  رد 

راکـشآ تاحیـضوت  زا  یکی  نیاربانب  .دریگ (3)  یم  هدـنزاب  گـنج  هب  نداد  همتاـخ  يارب  ار  ییاـهن  میمـصت  عـقاو ، رد  .تشاد (2) 
، عقاو رد  .تسا (4)  هداد  تسکـش  ار  رگید  فرط  اراکـشآ  نیفرط  زا  یکی  مییوگب  هک  تسا  نیا  گنج  نتفای  نایاپ  تلع  هرابرد ي 
زاس و تلع و  هرابرد.تسا ي  گنج  همتاخ  يارب  هدـش  هتخانـش  ياه  شور  زا  یکی  لـباقم  فرط  تسکـش  فرط و  کـی  يزوریپ 
زا یبیکرت  هک  دـنبای  یم  نایاپ  یماگنه  اه  گنج  : » دـسیون یم  دوخ  باتک  رد  نمزدرک  یماظن ، يزوریپ  اـب  گـنج  ماـمتا  ياـهراک 

« نمـشد ییاناوت  يدوبان   » رب نمزدرک  دیکأت  عقاو  رد   (5) .دننک » دوبان  دربن  همادا  يارب  ار  نمـشد  ییاناوت  یماظن ، یـسایس و  لماوع 
لماوع هچ  رثا  رب  هک  دراد  دوجو  شسرپ  نیا  اما  .تسا 

208 ص :

لاس 1365 و رد  واـف  تاـیلمع  يزوریپ  ناـمز  هب  لاس 1361 ، رد  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج  ماـمتا  هب  هراـشا  رب  هوـالع  . 559 - 1
.دوش یم  هراشا  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  بسانم  طیارش  نامز و  ناونع  هب  لاس 1366  رد  همانعطق 598  بیوصت 

ص 51. گنج ، نایاپ  مود و  مظن  رب  ینتبم  يریگ  میمصت  هیرظن  يرتکد ، همان  نایاپ  ینارهز ، كرت  یفطصم  . 560 - 2
.نامه . 561 - 3

دیحو بیط و  اضریلع  همجرت  مود ، دـلج  للملا ، نیب  طباور  رد  ضراـعتم  ياـه  هیرظن  فارگزتلاـف ، تربار  یترئود ، زمیج  . 562 - 4
ص 543. ، 1376 نارهت ، سموق ، رشن  یگرزب ،

، اتکی نیـسح  همجرت  قارع ، ناریا و  گنج  مود ، دـلج  نردـم ، گنج  زا  ییاـه  سرد  رنگاو ، ماـهاربآ  نمزدرک و  ینوتنآ  . 563 - 5
ص 395. هدشن ، رشتنم  هاپس ، گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم 
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؟ دروآ یم  تسد  هب  ار  لباقم  فرط  ناوت  مادهنا  تردـق  فرط  کی  هنوگچ  الباقتم  دوش ؟ یم  دوبان  فرط  کی  ناوت  ییاه  هنیمز  و 
نیفرط يژتارتسا  فادـها و  ایآ  یللملا ؟ نیب  ای  دراد  یلخاد  طیارـش  عاضوا و  رد  هشیر  گـنج  رد  هنزاوم  رییغت  یماـظن و  لوحت  نیا 

؟ دوش یم  رجنم  یجیاتن  نینچ  هب  ریگرد 

يدام ناوت  نتفر  تسد  زا   - 1 دراد : ءزج  هس  لماک  يزوریپ  .تسا  دقتعم  مهدزون ، نرق  رد  گنج  روهشم  زادرپ  هیرظن  زتیوزوالک ،
اهنت تسکش  شریذپ  نیا  .هدروخ  تسکش  فرط  حیرـص  رارقا  اب  هدش  رکذ  دراوم  شریذپ   - 3 هیحور ؛ نداد  تسد  زا   - 2 نمشد ؛

رد زتیوزوالک  رظن  زا  .دیامن  نالعا  ار  بلطم  نیا  رظن و  فرـص  دوخ  یگنج  دـصاقم  زا  بولغم  روشک  هک  دـسر  یم  روهظ  هب  یتقو 
شترا یشاپورف  گنج  یلصا  فده  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا و  گنج  تیاغ  زا  یشخب  اهنت  نمشد  رکشل  ندش  هتـسکش  مه 

 . .تسا (1) تیمها  زئاح  دوش ، نمشد  یگنج  هیحور  نداد  تسد  زا  بجوم  هک  یتایلمع  هکنیا  نمض  .دشاب  نمشد 

گنج همتاخ  هب  هک  تسا  ییاه  شور  زا  رگید  یکی  یسایس  هرکاذم  قیرط  زا  تامـصاخم  گنج و  مامتا  يارب  گنج  نیفرط  قفاوت 
زاس تشونرس  عطاق و  يزوریپ  بسک  يارب  نیفرط  زا  یکی  یناوتان  يانعم  هب  یماظن  تسب  نب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  .دش  دهاوخ  رجنم 

لح و هرکاذم  قیرط  زا  اهنت  الومعم  دـسرب  یماظن  تسب  نب  هب  گنج  یتقو  هک  تسا  رظن  نیا  رب  جرج  ردـناسکلا  .دراد  یمهم  شقن 
يارب نیفرط  بیغرت  رد  گنج  ندـش  ینالوط  ریثأت  هرابرد ي  للملا  نیب  طباور  رد  ضراعتم  هیرظن ي  باتک  رد  .دوش (2)  یم  لصف 
دشاب هتشادن  دوجو  يراکشآ  يزوریپ  نیفرط ، زا  کی  چیه  يارب  دوش و  ینالوط  يریگرد  رگا  : » تسا هدش  هتـشون  یـسایس  هرکاذم 

نمـشد هک  جـیردت  هب  دـننیب ، یم  راشف  تحت  ناشمدرم  هدـنیازف ي  یگتخاب  قمر  هب  نداد  ناـشن  شنکاو  يارب  ار  دوخ  اـه  تموکح 
لبق هلصافالب  هرود  هصخـشم ي  هک  گنج  بت  دور ، یم  الاب  گنج  تافلت  دیآ و  یمرد  راک  زا  دش  یم  ینیب  شیپ  هچنآ  زا  رت  يوق 

یحلص هب  هدنیازف  زاین  گنج و  یگتـسخ  هب  ار  دوخ  ياج  گنج  بت  .دنک  یم  شکورف  تسا  گنج  نتفرگ  رد  زا  دعب  هلـصافالب  و 
 . (3) .دهد » یم  هدش  هرکاذم 

209 ص :

ص 51 و 52. ذخأم 21 ، . 564 - 1

ص 36 و 37. ذخأم 21 ، . 565 - 2
ص 543. ذخأم 23 ، . 566 - 3
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تلع دنچ  دوش  یم  رجنم  گنج  ندش  ینالوط  هب  هک  نآ  لیالد  گنج و  همتاخ ي  يارب  يریگ  میمـصت  تسب  نب  هرابرد ي  سکاف 
لـصاح تادیلوت  يریگراک  هب  يارب  راظتنا  .تسا  یگنج  ياه  تیلاعف  هب  نتـسب  دیما  ندنام و  جیـسب  راظتنا  رد  یکی ، .دنک  یم  رکذ 

گنج همادا ي  جـیاتن  خـلت  معط  يزوریپ و  هحیار ي  زا  یـشان  یهار  ود  هوالع ، هب  .تسا  لماوع  نیا  زا  یکی  زین  نیون  يروآ  نف  زا 
نیا هب  سکاف  حیضوت  .دبای (1)  یم  همادا  گنج  دنکن  ادیپ  هبلغ  ود  نیا  زا  یکی  هک  ینامز  ات  اذل  .تسا  يا  هدـننک  هارمگ  لماع  زین 

يزوریپ اب  دـناوت  یم  نآ  زا  لصاح  تسب  نب  هرکاذـم و  قیرط  زا  نآ  مامتا  رد  نیفرط  یناوتان  گنج و  ندـش  ینالوط  هک  تسا  انعم 
مامتا يوگلا  ناوت  یم  دوشن  یهتنم  یـسایس  هرکاذم  هب  رگا  گنج  یماظن  تسب  نب  عقاو  رد  .دـهد  همتاخ  گنج  هب  يرگید  رب  یکی 

رب یکی  يزوریپ  بجوم  تیاهن  رد  گنج ، دـعاصت  رب  هوـالع  فدـه  نیا  يارب  شـالت  داد و  رارق  هجوت  دروم  ار  يزوریپ  اـب  گـنج 
.دوش يرگید 

دروم ار  نآ  راثآ  گنج و  ندش  ینالوط  عوضوم  رگید  يا  هنوگ  هب  دـنک و  یم  یـسررب  حلـص  يارب  راشف  رد  ار  مدرم  شقن  لدـنار 
دوش رت  ینالوط  گنج  هچ  ره  هک  اـنعم  نیا  هب  گـنج ، ندـش  ینـالوط   - 1 دـنک : یم  هراشا  لماع  راـهچ  هب  دـهد و  یم  رارق  هجوت 

اه و هتـشک  دادـعت  هچ  ره  ینعی  گنج ، ياهب  اه و  هتـشک  دادـعت  ندرب  ـالاب   - 2 دـیامن ؛ یم  هتـسخ  ار  مدرم  نآ  زا  یـشان  ياهراشف 
یعقاو هلمح ي   - 3 دوش ؛ یم  مک  گنج  زا  اهنآ  تیامح  هجیتن ، رد  دـیآ و  یم  نییاپ  زین  مدرم  هیحور ي  دور  الاب  گنج  ناحورجم 
شزرا رییغت   - 4 دوش ؛ یم  یگنج  ياه  تسایـس  زا  مدرم  تیامح  شهاک  هجیتن  رد  یمومع و  بارطـضا  ثعاب  زین  دیدش  دـیدهت  و 

ای یقالخا  ریغ  ینوناـق ، ریغ  ار  گـنج  رثؤم ، تیلقا  اـی  تیرثکا  هورگ  نیا  اریز  تسا ؛ یمهم  لـماع  زین  رثؤم  یتیلقا  اـی  تیرثکا  ياـه 
 . .دنناد (2) یم  دمآراکان 

يریگ میمـصت  رد  رثؤم  ياه  هورگ  رد  دراوم  یخرب  رد  يریگ  میمـصت  رد  تسب  نب  نآ و  نتفای  تدش  هارمه  گنج  ندـش  ینالوط 
ياه هنیزه  نآ ، نتفای  تدـش  نازیم  زا  رظن  عطق  گـنج -  هنادـنمزوریپ  ناـیاپ  هورگ  کـی  هکناـنچ  .دروآ  یم  دوجو  هب  یگتـسد  ود 

ار ناهج -  لخاد و  يارب  نآ  موش  یسایس  بقاوع  نیگنس و 

210 ص :

ص 44 و 45. ذخأم 21 ، . 567 - 1
ص 43. ذخأم 21 ، . 568 - 2
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فادها زا  کی  مادـک  هک  هلئـسم  نیا  زا  رظن  عطق  تسا ؛ گنج  رت  عیرـس  هچ  ره  نتفای  نایاپ  ناهاوخ  رگید ، هورگ  تسا و  راتـساوخ 
هعجاف دح  هچ  ات  هزرابم  زا  ندیشک  تسد  بقاعتم  ثداوح  تسا و  راب  تفخ  دح  هچ  ات  تسکش  یماکان و  دوش ، ینابرق  دیاب  گنج 

ترورـض هب  يوردـنت  .دوش  یم  بجوم  ار  يور  هناـیم  يوردـنت و  تواـفتم  شیارگ  ود  یگتـسد  ود  عـقاو  رد  .دوب (1)  دـهاوخ  راب 
هب نداد  نایاپ  يارب  فادـها  رییغت  رب  يور  هنایم  دوش و  یم  رجنم  نمـشد  رب  يزوریپ  بسک  يارب  هبناج  همه  گنج  يژتارتسا  ذاـختا 

ندـش ینالوط  ياهدـمایپ  زا  فادـها » رییغت   » ای يژتارتسا » رییغت   » رب دـیکأت  یگتـسد و  ود  رگید ، ترابع  هب  .دـنک  یم  دـیکأت  گنج 
رب ینادنچ  ریثأت  يریگ ، میمـصت  رد  تسب  نب  نآ و  دیدشت  گنج و  دـنور  ندـش  ینالوط  زا  لصاح  یگتـسد  ود  هتبلا  تسا ؛ گنج 

لباقم فرط  رد  فعض  هناشن ي  ار  یتیعضو  نینچ  شیادیپ  نمشد  اریز  تسا ؛ رتشیب  نآ  بولطمان  راثآ  یتح  درادن و  گنج  همتاخ 
بجوم رما  نیمه  دنک و  یم  دـیکأت  دوخ  يژتارتسا  فادـها و  رب  اذـل  دـناد و  یم  دوخ  يزوریپ  هب  یبایتسد  مئالع  ندـش  راکـشآ  و 

ياه همانرب  هک  ییاه  هورگ  يوس  زا  گنج ، نایاپ  يارب  اضاقت  هچ  ره  نیا ، رب  هوالع  .دوش  یم  نآ  دـعاصت  گنج و  ندـش  ینـالوط 
گنج مه  اعقاو  و  دروآ -  تسد  هب  یفاک  تیامح  لخاد  رد  هک  یتسایس  سناش  دشاب  رت  مربم  دنراد ، نآ  متخ  يارب  يداضتم  الماک 

 . .تسا (2) رتمک  دهد -  نایاپ  ار 

ساسارب هرکاذم و  قیرط  زا  هک  تسا  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  نیفرط  زا  یکی  يژتارتسا  گنج ، ندش  ینالوط  للع  زا  رگید  یکی 
.دیازفا یم  زین  نآ  تدـش  رب  گنج  ندرک  ینالوط  رب  هوالع  رما  نیا  .دوش (3)  یم  لصاح  گنج  ياه  ههبج  رد  مهم  ياهدرواتـسد 

هب هرکاذم  ندرک  طورشم  يانعم  هب  يژتارتسا  نیا 

211 ص :

ص 544 و 545. ذخأم 23 ، . 569 - 1
ص 545. ذخأم 23 ، . 570 - 2

رگیدـکی اب  میقتـسم  طابترا  رد  ار  اهنآ  دادرارق و  فیدر  کی  رد  ار  بـالقنا  گـنج و  ناریا  تسا  دـقتعم  نیبوچ  مارهـش  . 571 - 3
هک اجنآ  زا  دوب و  دهاوخ  بالقنا  رد  تسکـش  يانعم  هب  گنج  رد  تسکـش  اریز  دش ؛ یم  زوریپ  گنج  رد  دیاب  اذـل  درک و  میـسرت 

نودـب گنج  اه  لاـس  تشذـگ  زا  سپ  هک  ارچ  دـشاب  يریگ  مشچ  يزوریپ  دـیاب  يزوریپ  نیا  هدـش ، ینـالوط  رایـسب  گـنج  تدـم 
نیا شیانعم  گنج  بالقنا و  نتسناد  یکی  .دوب  دهاوخ  شفادها  هب  ندیسر  رد  میژر  تیقفوم  مدع  هلزنم ي  هب  هدمع  ياهدرواتسد 

(. 1365  / 10  / 19 یس.یب ، .یب  ویدار   ) .ددرگ یم  نکمم  میژر  رییغت  اب  طقف  حلص  داجیا  هک  تسا 
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عـضوم هک  تسا  نیا  بلاغ  قطنم  .دننک  حرطم  اه  یماظن  ریغ  ای  اه  یماظن  یهاگ  تسا  نکمم  هک  تسا  اه  ههبج  رد  مهم  درواتـسد 
دراد رارق  فیعـض  تیعقوم  رد  هک  یفرط  اذـل  .دـهد  یم  تسد  هب  هرکاذـم  يارب  يرت  يوق  کیتاملپید  مرها  گـنج  رد  رترب  یماـظن 
نیا لباقم  قطنم  دیامن و  حالـصا  ار  یماظن  نزاوت  قیرط  نیا  زا  ات  دیامن  ینالوط  ار  گنج  يوق  عضوم  هب  ندیـسر  ات  دـنک  یم  یعس 
راک هب  ار  هیور  نیا  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  فرط  ود  یتقو  .دـننک  ذاـختا  ار  يژتارتسا  نیمه  فرط  ود  هک  تسا  نکمم  هک  تسا 

ثعاب دوخ  نیا  دـنور  یم  رثؤم  زاس و  تشونرـس  تایلمع  لابند  هب  تارکاذـم  رد  مزـال  رادـتقا  هب  یباـیتسد  يارب  مادـک  ره  دـنریگ ،
تبسن اه  هنیزه  شیازفا  قیرط  زا  نآ  راهم  يزاس و  یثنخ  لابند  هب  يژتارتسا  نیا  تخانش  اب  نمشد  اریز  دوش (1)  یم  گنج  دیدشت 

.دهد یم  شرتسگ  ار  گنج  هنماد ي  هجیتن  رد  دوب و  دهاوخ  اهدرواتسد  هب 

تیعضو گنج ، هب  نداد  نایاپ  يارب  نیفرط  يژتارتسا  فادها و  هلمج  زا  یفلتخم  لماوع  هک  تسا  انعم  نیا  رب  رظان  تاحیـضوت  نیا 
گنج ندش  ینالوط  رد  کی  ره  نارگیزاب  ریاس  تسایس  فادها و  نمـشد ، يژتارتسا  اهراتفر و  یللملا ، نیب  عاضوا  روشک ، یلخاد 

.دراد يرثؤم  شقن  یماظن  تسب  نب  داجیا  اب 

گنج همه ي  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  یلو  تسا  مه  هب  هیبش  ناسکی و  يا  هزادـنا  ات  اهنآ  نایاپ  ای  اه  گنج  زاغآ  لماوع  دـنچ  ره 
مه اب  اه  گنج  هصخـشم ي  تیهام و  هک  ضرف  نیا  نتفریذـپ  اب  هکلب  دـنبای  یم  همتاخ  اـی  عورـش  یتباـث  شور  لـماوع و  رثا  رب  اـه 
رب .دـنک  یم  يزوریپ  یـصخشم  ياهراک  زاس و  قطنم و  زا  دوب و  دـهاوخ  توافتم  زین  یگنج  ره  ناـیاپ  اـی  عورـش و  تسا  تواـفتم 

؟ داد حیضوت  ناوت  یم  يرظن  تاظحالم  میهافم و  هچ  بوچراچ  رد  ار  قارع  ناریا و  گنج  مامتا  ساسا ، نیمه 

ناریا و گنج  اب  لیدـعت  حالـصا و  يرادـقم  اب  نآ  تلع  ینالوط و  ياه  شکمـشک  اـه و  گـنج  هراـبرد ي  اـنزور  زمیج  هیرظن ي 
عنام اوق  نزاوت  هک  دنتسه  ییاهنآ  ینالوط  ياه  شمـشک  اه و  گنج  : » دیوگ یم  انزور  .تسا  قبطنم  نآ  نایاپ  هوحن ي  زین  قارع و 

یسایس ماتتخا  هار  دس  نانآ ، نوگمهان  فادها  نیفرط و  یماظن  يزوریپ 

212 ص :

ص 47. ذخأم 21 ، . 572 - 1
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فادـها و  اوق » نزاوت   » لماع ای  عوضوم  ود  هیاـپ  رب  ار  ینـالوط  ياـه  گـنج  هصخـشم ي  تلع و  اـنزور   (1) .دوش » یم  شکمـشک 
زا گنج  لح  قفاوت و  زا  عناـم  مود ، لـماع  دوش و  یم  يرگید  رب  یکی  يزوریپ  زا  عناـم  لوا ، لـماع  .دـهد  یم  حیـضوت  نوگمهاـن 

.تسا گنج  ندش  ینالوط  تلع  عقاو  رد  لماوع  نیمه  .تسا  هرکاذم  قیرط 

: میبایرد میناوت  یم  ار  توافتم  جیاتن  اب  هلداعم  هس  انزور  هیرظن  ساسارب 

فادها ینوگمهان  هنزاوم -  يرارقرب   - 1

ینالوط گنج  ياه  هصخـشم  زا  یترابع  هب  گنج و  ندش  ینالوط  لماع  دیوگ  یم  انزور  هک  هنوگ  نامه  یتیعـضو  نینچ  شیادـیپ 
فیعـض ار  یلم  هیحور ي  دوش ، یم  اه  یماظن  مدرم و  نایم  رد  یگتـسخ  بجوم  اجیردـت  گنج  هب  نداد  ناـیاپ  رد  تسب  نب  .تسا 

ياهدـمایپ زا  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  يژتارتسا  رییغت  ای  تامـصاخم  دـیدشت  دوش و  یم  شیاسرف  راـچد  روشک  ناوت  دـنک ، یم 
.تسا یتیعضو  نینچ 

فادها ندش  ناسکی  هنزاوم -  يرارقرب   - 2

ياه هنیمز  تافالتخا ، نداهن  رانک  يارب  قفاوت  ای  فادها  رد  رییغت  اب  یـشیاسرف  گنج  دنور  رد  یتیعـضو  نینچ  شیادیپ  تروص  رد 
یهتنم یسایس  هرکاذم  هب  امازلا  یتیعضو  نینچ  هتبلا  دوش ؛ یم  مهارف  یسایس  هرکاذم  قیرط  زا  تامـصاخم  يریگرد و  هب  نداد  نایاپ 

نایاپ هب  شور  نیمه  هب  هدوب  هارمه  یجراخ  هلخادـم ي  اب  هک  یـشخب  نآ  هژیو  هب  ینالوط  تاـشقانم  زا  يرایـسب  یلو  دـش  دـهاوخن 
 . .تسا (2) هدیسر 

فادها ینوگمهان  هنزاوم -  رییغت   - 3

دهد رییغت  ار  هنزاوم  کیژتارتسا  تامادـقا  هلـسلس  ماجنا  ای  يژتارتسا  رییغت  اب  فرط  کـی  هک  یتروص  رد  ینـالوط  گـنج  دـنور  رد 
.دیسر دهاوخ  نایاپ  هب  فرط  کی  يزوریپ  اب  گنج 

213 ص :

، مود دـلج  عافد ، زواجت و  ياه  هبنج  یـسانشزاب  باتک  يا ،» هقطنم  تافالتخا  لیوطت  للع  یـسررب  ، » ملقلا عیرـس  دومحم  . 573 - 1
ص 393. 1368 و ، نارهت ، عافد ، زواجت و  یللملا  نیب  سنارفنک  هناخریبد و 

نیا هب  یـشیاسرف  ینالوط و  يدنور  رد  قارع  ناریا و  گنج  دندوب  لیام  یللملا  نیب  گرزب  ياه  تردق  دـسر  یم  رظن  هب  . 574 - 2
ناریا .دنامب  یقاب  روشک  ود  نایم  يریگرد  يارب  فالتخا  ياه  هنیمز  نانچمه  نیفرط ، ياوق  مادهنا  رب  هوالع  ات  دسرب  نایاپ  هب  شور 

.درک یم  بانتجا  یتیعضو  نینچ  زا 
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یمجاهت تردق  زا  يرادروخرب  اب  ناریا و  یبسن  ياه  يزوریپ  .دـنک  یم  نایب  ار  قارع  ناریا و  گنج  رب  مکاح  تیعـضو  لوا  هلداعم 
؛ دوب هدروآ  دوجو  هب  ار  يا  هناگ  ود  تیعـضو  اه و  يریگرد  دـیدشت  اب  هارمه  عاـفد  رد  قارع  یبسن  ییاـناوت  لـمع و  راـکتبا  (1) و 

گنج رب  مکاح  نزاوت  دش و  یمن  هدـهاشم  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب  ینـشور  زادـنا  مشچ  هنوگ  چـیه  وس  کی  زا  هک  انعم  نیدـب 
ات نآ  ندش  ینالوط  گنج و  دـعاصت  شرتسگ و  لیلد  هب  عاضوا  رگید ، فرط  زا  .دوب  هدرک  مهارف  ار  نآ  لرتنک  تیریدـم و  ناکما 

.دش یم  مادقا  نآ  مامتا  يارب  دیاب  لیلد  نیمه  هب  دوب ؛ هدننکش  زیمآ و  هرطاخم  يا  هزادنا 

نیب نارگیزاب  .دنک  یم  نایب  هدنرب  نودب  گنج  بوچراچ  رد  گنج  تیریدم  يارب  ار  گرزب  ياه  تردـق  تسایـس  مود  هلداعم ي 
ار دوخ  فادها  نیفرط  دوش و  مدـهنم  هدوسرف و  ینالوط  یگنج  رثا  رب  رثا  رب  قارع  ناریا و  ناوت  دـندوب  راودـیما  يا  هقطنم  یللملا و 
رب هوالع  یتیعـضو ، نینچ  شیادیپ  تروص  رد  .دنهد  همتاخ  گنج  هب  دننک و  قفاوت  یـسایس  هرکاذـم ي  رب  ماجنارـس  دـنهد و  رییغت 

، هجیتن رد  دـنام و  یم  یقاب  نانچمه  روشک  ود  نایم  فالتخا  گنج ، نایاپ  هوحن ي  لـیلد  هب  دـش  یم  مدـهنم  روشک  ود  ناوت  هکنیا 
تالوحت رب  روشک  ود  يراذـگریثأت  هکنیا  نمـض  دـش  یم  نکمم  دـندوب  هقطنم  رد  تردـق  ود  هک  قارع  ناریا و  لرتنک  تیریدـم و 

.تفای یم  شهاک  هقطنم 

اه و ییاکیرما  تاعالطا  اه و  سور  يراشتـسم  کمک  اب  قارع  .دـنک  یم  نایب  ار  قارع  ناریا و  گنج  ناـیاپ  هوحن ي  موس  هلداـعم 
ار دوخ  يژتارتسا  مزر ، نامزاس  شرتسگ  تازیهجت و  حالس و  تشابنا  زا  سپ  یللملا و  نیب  یلام  یسایس -  تیامح 

214 ص :

یکبـس زا  يوریپ  : » دـسیون یم  یمجاهت  تایلمع  تیهاـم  هراـبرد ي  تسین  زورفا  گـنج  حالـس  باـتک  رد  يرگ  نیلاـک  . 575 - 1
رگا تسا  یلاـمتحا  یـسایس  ياهدـماشیپ  هجیتن  رد  یماـظن و  ياهدـماشیپ  لرتنک  يارب  لوقعم  یمزع  رگناـشن  گـنج ، رد  یمجاـهت 
قبط گنج  دربشیپ  عورش و  يارب  مزال  لمع  يدازآ  زا  دناوت  یمن  دشاب  ام  يراکتبا  ياه  حرط  يزاس  یثنخ  مرگرس  تخـس  نمـشد 

« گنج ياـمن  ضقاـنتم  قطنم   » دراد ناـکما  هک  تسا  نآ  هب  عفادـم  حاـنج  يراودـیما  هتبلا  ددرگ ؛ رادروخرب  شیوخ  ياـه  تساوخ 
تلاح نتشاد  یلصا  هبذاج ي  .ددرگ  رگید  یتایلمع  هابتشا  ای  نآ  دح » زا  شیب  یگدرتسگ   » قیرط زا  مجاهم  حانج  تسکـش  بجوم 
یلاع هرود   ) .درک لیمحت  نمـشد  هب  ار  بولطم  یمیمـصت  ناوت  یم  یمجاهت  تلاح  رد  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تایلمع  رد  یمجاـهت 

(. ص 22 ، 1378 نارهت ، هاپس ، گنج 
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شهاک ار  ناریا  ناوت  ینالوط  يدنور  زا  سپ  درک و  ریگ  لفاغ  ار  ناریا  دـیدج  تیعـضو  شیادـیپ  .داد (1)  رییغت  هلمح  هب  عاـفد  زا 
 . .دیسر (2) نایاپ  هب  گنج  درک و  رییغت  قارع  دوس  هب  هنزاوم  تفرگ و  تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  قارع  داد و 

ار نآ  یماظن  نامزاس  روشک و  یعافد  یمجاهت و  تردـق  يزکرم  هتـسه ي  یمدرم  ياهورین  هک  ییاـه  گـنج  رد  دـسر  یم  رظن  هب 
رب هوالع  .دراد  یمهم  رایسب  شقن  نامز  اذل  دوش و  یم  بجوم  ار  اهورین  یحور  یگدوسرف  گنج  ندش  ینالوط  دنهد ، یم  لیکشت 

هیحور هب  تسا و  رت  هداس  عافد  رد  اهورین  نامزاس  اریز  دنراد ؛ يرتشیب  تردق  عافد ، رد  یمدرم  ياهورین  اه  گنج  عون  نیا  رد  نیا ،
عـضاوم ظـفح  قمع و  رد  يورـشیپ  يارب  یمجاـهت  ياـه  گـنج  رد  هک  یتروص  رد  تسا  هاـتوک  اتبـسن  نآ  ناـمز  دراد و  زاـین   (3)

هب لیلد  نیمه  هب  .تسا  رت  ینالوط  مه  نامز  .تسا  زاین  ینابیتشپ  يورـشیپ و  يارب  يرت  هدرتسگ  هدیچیپ و  نامزاس  هب  هدـش  فرـصت 
فادـها و دـیاب  درک و  هیکت  یمدرم  ياهورین  هب  اهنت  ناوت  یمن  نمـشد  كاخ  قمع  رد  یمجاـهت  ياـه  گـنج  يارب  دـسر  یم  رظن 

.دیزگرب ار  يرگید  ياه  شور 

يژتارتسا باختنا  گنج و  هویـش ي  رد  یهجوت  لباق  شقن  دـناوت  یم  گنج  فادـها  تیهام و  اهروشک و  ییایفارغج  تیعقوم  هتبلا 
زا هدافتسا  اب  ینالوط  گنج 

215 ص :

رد یعفادـت  ياه  يژتارتسا  بلغا  : » دـسیون یم  دوخ  باتک  رد  مجاهت  هب  عاـفد  زا  يژتارتسا  رییغت  هراـبرد ي  يرگ  نیلاـک  . 576 - 1
راکتبا رگا  .دـنهد  هئارا  دوش »؟ یم  لصاح  یقیرط  هچ  زا  يزوریپ   » هک شـسرپ  نیا  يارب  یبساـنم  خـساپ  دـنناوت  یمن  اـمازلا  گـنج 

رب کلهم  تابرـض  ندروآ  دراو  ییاناوت  یعفادت  تلاح  .دنک  تیاده  هاوخلد  هب  ار  گنج  دـناوت  یم  وا  دـتفا  نمـشد  تسد  هب  لمع 
یعافد ياهورین  اب  ییورایور  زا  ار  دوخ  دـننک  یم  یعـس  اـهروشک  بلغا  .دـنک  یم  بلـس  اـم  زا  ار  وا  تسکـش  هجیتن  رد  نمـشد و 
رایتخا رد  نودـب  گنج  رد  دـنیاشوخ  يزوریپ  کی  هب  یبایتسد  کش  یب.دـنراد  رذـح  رب  يدوباـن  تسکـش و  هجیتن  رد  دـنمتردق و 

زین هنادـنمزوریپ  یعافد  لماک  شاداپ  هب  ندیـسر  زا  مجاهت  زا  زیهرپ  تروص  رد  عقاو  هب  .تسا  نکممریغ  یمجاهت  ياهورین  نتـشاد 
(. ص 22 و 23 تسین ، زورفا  گنج  حالس   ) .درک یشوپ  مشچ  دیاب 

ضوع لخاد  یـسایس  ياضف  ای  دوش ، مامت  ندیگنج  هدارا  ای  دنک  رییغت  تردـق  نزاوت  یتقو  : » دـیوگ یم  سیروم  دراچیر  . 577 - 2
(. ص 45 ینارهز ،- ، كرت  یفطصم  « ) .دوش یم  مهارف  حلص  شریذپ  یگدامآ  دوش ،

قارع ناریا و  گنج  تیهام  ناریا و  هعماج ي  زا  هک  یتخانـش  هب  هجوت  اب  ناریا ، رد  سیلگنا  قباس  ریفـس  زنوسراپ ، ینوتنآ  . 578 - 3
تـسا یلماع  اهنت  ناریا  مدرم  هیحور  رد  تارییغت  : » دوب دـقتعم  نآ  همتاخ  رد  رثؤم  لماع  گنج و  ندـش  ینالوط  هب  هجوت  اب  تشاد ،

(. 1367  / 1  / 13، یمالسا يروهمج  يرازگربخ  « ) .دش دهاوخ  نایناریا  تسکش  ثعاب  دتفیب  قافتا  رگا  هک 
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يارب کیژولوئدیا  هزرابم ي  نیچ و  هژیو  تیعقوم  هب  هجوت  اب  وئام  .دنشاب  هتشاد  نامز  تشذگ  زا  يریگولج  عیرس و  گنج  ای  نامز 
ضرف نیا  ساسارب  وئام  .درگن  یم  يرگید  لکـش  هب  گنج  ندـش  ینالوط  ناـمز و  عوضوم  هب  یلخاد  گـنج  رد  تردـق  بحاـصت 
ینالوط کیژتارتسا  حطـس  رد  ات  دوش  یم  ثعاـب  نیا  درک و  دـهاوخ  رییغت  اـهورین  ناوت  ناـمز ، ندـش  يرپس  اـب  هک  دـنک  یم  لـمع 

یفاک ییاهنت  هب  راظتنا  يزوریپ  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  دـقتعم  وئاـم  .دوش  لدـب  يزوریپ  هب  ندیـسر  يارب  یهار  هب  گـنج  ندرک 
عفادم تسا  هدیسرن  بولطم  دح  هب  کیژتارتسا  هلمح  دض  کی  ماجنا  يارب  اهورین  نزاوت  هک  ینامز  ات  دنک  یم  هیـصوت  هکلب  تسین 

.دوش ظفح  یتایلمع  حطس  رد  لمع  راکتبا  بیترت  نیدب  ات  دروآ  يور  عیرس  كرحتم و  گنج  هب  عیسو  ههبج ي  کی  لوط  رد  دیاب 
دنک هدافتسا  گنج ) ندرک  ینالوط   ) حالـس کی  تروص  هب  نامز  ندش  يرپس  زا  ات  دشوک  یم  وئام  قالخ ، يژتارتسا  نیا  قیرط  زا 

 . .دوش (1) رادروخرب  زین  گنج  عیرس  گنهآ  يایازم  زا  اجیردت  موادت ، لباق  رت و  نییاپ  یحطس  رد  لاح ، نیع  رد  و 

هلـصاف نی  رد ا  .تسا  کیژتارتسا  هلمح  دض  سپـس  هنزاوم و  رییغت  يارب  یحالـس  ناونع  هب  نامز  زا  هدافتـسا  رب  رظان  وئام  يژتارتسا 
هدافتسا نامز  زا  وئام  عقاو ، رد  .دوش  یم  هیصوت  اهنآ  ناوت  تازیهجت و  مادهنا  نمشد و  هیحور ي  فیعـضت  يارب  یتایلمع  تاکرحت 

نداد همتاخ  رد  یناوتان  رثا  رب  هکلب  تسین ، تیریدم  يراذگ و  فدـه  لصاح  نامز  نداد  تسد  زا  یهاگ  هک  یلاح  رد  دـنک و  یم 
.دوش یم  گنج  ندش  ینالوط  بجوم  يریگ  میمصت  رد  نآ  زا  لصاح  تسب  نب  یسایس و  هرکاذم ي  ای  يزوریپ  قیرط  زا  گنج  هب 

تسا (2) هدوبن  یباختنا  نآ  ندـش  ینالوط  دـهد  یم  ناشن  روشک  ود  نالوئـسم  ناربهر و  تاراهظا  قارع  ناریا و  گنج  هراـبرد ي 
يرگید لماوع  رثا  رب  هکلب 

216 ص :

، هاپس گنج  یلاع  هرود  تاراشتنا  ربخیم ، یفطصم  همجرت  نردم ، ياه  گنج  رد  مراهچ  دعب  نامز  هرطیس  ناهویگ ، رتلاو  . 579 - 1
ص 20. ، 1382

تیاعر اـب  هک  تسا  یتاـیلمع  لآ  هدـیا  یگنج  تاـیلمع  دـیوگ : یم  گـنج  رد  يزوریپ  ياـه  یگژیو  دروم  رد  وزت  نوس  . 580 - 2
لقادـح يدام و  تاعیاض  نیرتمک  اب  ب ) نکمم ؛ تدـم  نیرت  هاـتوک  رد  يزوریپ  ندروآ  تسد  هب  فلا ) دوش : ماـجنا  لـیذ  طـیارش 

رگا .تسا  گـنج  ییاـهن  یلـصا و  فدـه  يزوریپ  ساـسا ، نیا  رب  نمـشد ؛ هـب  تاـفلت  لقادـح  ندروآ  دراو  اـب  ج) یناـسنا ؛ تاـفلت 
هب هجیتن  رد  دـنوش و  یم  هدرـسفا  اه  هورگ  لزلزتم و  اه  هیحور  دـنک ، اه  حالـس  دوش ، ریخأت  راـچد  هزادـنا  زا  شیب  نآ  هب  یـسرتسد 

، دقن یـسررب و  كالاچ ، اسآ و  قرب  ریـشمش  ، » زدراچیر رتسیچ   ) .داتفا دنهاوخ  سفن  یگنت  هب  هدش و  ناوت  یب  ییاهن ، هلمح  ماگنه 
(. ص 170 و 171 هرامش 35 ، ناتسبات 1382 ، یتینما ، یعافد -  تاعلاطم  همانلصف  ینیسح ، نیسح  رتکد  »
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ناضمر تایلمع  يارجا  رهـشمرخ و  حتف  زا  سپ  هام  تشه  اهنت  ینیمخ  ماما  .تسا  هدش  لامعا  گرزب  ياه  تردق  تیریدم  هژیو  هب 
، مادـص کیرحت  رد  گرزب  ياه  تردـق  شقن  گنج و  تیهام  هب  هراشا  اب  ناشیا  .تسا  هجوت  لباق  هک  دـندرک  هراشا  یعوضوم  هب 

: دندومرف

قارع و تسکـش  اکیرما  قطنم  هب  .تشاداو  ناریا  هب  موجه  هب  ار  وا  درک و  هدافتـسا  مادص  يزاورپدنلب  رورغ و  تلاهج و  زا  اکیرما  »
 . (1) .تسوا » عفن  هب  تروص  ره  رد  ناریا  ای  ود  ره  ندروآرد  اپ  زا  ناریا و 

زا ینارگن  اب  هاپـس  ینابیتشپ  نالوئـسم  یتایلمع و  ناهدـنامرف  عمج  رد  ربیخ  تاـیلمع  هناتـسآ ي  رد  لاس 1362 و  رد  یمـشاه  ياقآ 
: تفگ گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  يزوریپ  بسک  ترورض  ندش و  ینالوط 

نایاپ میناوتب  قارع  ياه  یثعب  يدوبان  تمیق  هب  یمالـسا و  يروهمج  عفن  هب  رتدوز  ار  گـنج  نیا  هچ  ره  اـم  هک  هدیـسر  نآ  تقوم  »
لماک تخانـش  اب  لاس و  جنپ  زا  دعب  نآلا  .تسین  ام  عفانم  تهج  رد  نآلا  گنج  ندش  ینالوط  دادتما و  ینعی  تسا ؛ ام  عفن  هب  میهدب 

هب هکنیا  اب  مدرم  گنج ، ياهدوبمک  ندش  ور  اب  هداد و  مدرم )  ) اهنآ هب  بالقنا  هک  يا  هدـعو  اب  ناشیاهزاین و  تدـش  اب  تاناکما  زا 
شومارف بالقنا  یگدـنزاس  دـعب  نآ  هکنیا  يارب  بالقنا و  هب  ناش  یمرگلد  ماجـسنا و  يارب  دـنراد  ناـمیا  گـنج  رد  يزوریپ  موزل 

هک يراکادف  يورین  نیا  میـشاب ، هتـشادن  گنج  هک  يزور  نیاربانب  .دنراد  زاین  رگید  داعبا  رد  عیـسو و  ياه  تکرح  هب  دـشاب  هدـشن 
گنج فرص  ناریدم  نالوئسم و  هک  ار  یتقو  یتح  دننک و  یم  ههبج  فرـص  هک  ار  یناوارف  یلام  تاناکما  دیراد ، اه  ههبج  رد  امش 

میکحت رد  مدرم  یگدنز  هب  نداد  مظن  يدابآ و  نارمع و  يارب  هک  دننک ، روشک  یگدنزاس  هب  هجوتم  رادقم  کی  ار  اهنیا  دننک ، یم 
 . (2) .دشاب » رثؤم  دناوت  یم  بالقنا  تیعقوم 

217 ص :

ص 204. دلج 17 ، رون ، هفیحص ي  ، 1361  / 11  / 22 ینیمخ ، ماما  . 581 - 1
ص 552 و ، 1382 بالقنا ، فراعم  رشن  رتفد  نارهت  یمشاه ، نسحم  رظن  ریز  لاس 1362 ، یمشاه  ياقآ  ینارنخس  باتک  . 582 - 2

.553
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بالقنا ياه  ترورض  ساسارب  نآ  ندش  ینالوط  زا  يریگولج  يزوریپ و  بسک  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  ترورض  هب  یمشاه  ياقآ 
 . .درک (1) دیکأت  نارمع  هعسوت و  هب  روشک  زاین  و 

ندش ینالوط  هرابرد ي  لیئارـسا ، اکیرما و  تادـیدهت  اب  ندـش  هجاوم  و  قارع ، ناریا و  گنج  مامتا  زا  سپ  لاس 1369 ، رد  مادص 
: دیوگ یم  قارع  حلسم  ياهورین  ناهدنامرف  عمج  رد  گرزب  ياه  تردق  تسایس  گنج و 

رگا اهنآ  هک  میتسناد  یمن  ایآ  دنزاس ؟ فقوتم  دیماجنا  لوط  هب  لاس  تشه  هک  ار  یگنج  هک  دنتـشادن  ار  نیا  ییاناوت  نارگیزاب  ایآ  »
اب لاس  تشه  تدم  هب  ار  ناریا  قارع و  اهنآ  یلو  دنتـسناوت  یم  دنزاس  فقوتم  زور  دنچ  هتفه و  دنچ  فرظ  ار  گنج  دنتـساوخ  یم 

یلع دریگ و  یم  تروص  تسا ، دوجوم  نآ  رد  ناـهج  تفن  هریخذ  هک 95 % یهاچ  ربارب  گنج ، نیا  دـننک و  یم  گنج  ریگرد  مه 
no  ) تـسین یلکــشم  دــنیوگ  یم  اـهنآ  دوـش ، یم  هلداـبم  اـه  هناـخپوت  شتآ  دریگ و  یم  ماـجنا  هاــچ  نـیا  هـبل ي  رب  هـکنیا  مـغر 

یم شهاک  ار  تفن  تمیق  دنشورف و  یم  هحلسا  ام  هب  طقف  دنتـسه و  تحار  دننک و  یم  هاگن  ام  هب  لاس  تشه  تدم  (. problem
 . (2) ...و » .دنهد  شهاک  موس  کی  هب  ار  ام  دمآرد  ات  دندناسر  رالد  تفه  هب  ار  تفن  ياهب  لاس  تشه  تدم  نیا  رد  یتح  .دنهد 

: دیوگ یم  لاس 1981  رد  دوخ  تاراهظا  هب  هراشا  اب  ینارنخس  نیمه  رد  مادص 

هک میناد  یم  ام  متفگ  لیئارـسا  هب  دننک  هعجارم  نآ  هب  دنناوت  یم  ناراگنربخ  هدـش و  طبـض  هک  صخـشم  ییاج  رد  لاس 1981  رد  »
نیا ام  ایآ  .دـیوشب  نامیـشپ  گنج  ندرک  ینالوط  نیا  زا  هک  دـماین  يزور  رگا  دـینک و  ینالوط  ار  گنج  نیا  هک  دـیهاوخ  یم  امش 

ینالوط تدم  نیا  هب  ار  نآ  ایآ  و  میتساوخ ؟ ار  گنج 

218 ص :

یم هراشا  یتاداقتنا  یباحـس و  هللا  تزع  ياقآ  تاقالم  هب  دوخ  تارطاـخ  رد  شلاـچ  شمارآ و  باـتک  رد  یمـشاه  ياـقآ  . 583 - 1
زور ص 527 ، « ) .تشاد یفنم  رظن  مه  گـنج  هب  عجار  : » دـسیون یم  تسا و  هتـشاد  يدازآ  ندوـبن  تموـکح و  هب  ناـشیا  هک  دـنک 

خیرات رد  یمـشاه  ياقآ  اب  تاقالم  هب  هراشا  اب  هدنـسیون  اب  یـصاصتخا  يوگ  تفگ و  رد  یباحـس  ياقآ  .( 1362  / 12 هبنشود 15 / 
.دشن یلو  دوب  گنج  هب  نداد  نایاپ  لابند  هب  ناریا  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  مدیسر  هجیتن  هب  تاقالم  نیا  ساسارب  نم  تفگ : هدش  رکذ 

ص 4 و 5. ، 1369  / 2  / 10 هجراخ ، ترازو  سراف  جیلخ  لوا  هرادا  نتلوب  . 584 - 2
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 . (1) .دنتسه » نامیشپ  هلصاح  جیاتن  زا  نونکا  دندرک و  ینالوط  ار  نآ  دنتخاس و  رو  هلعش  ار  گنج  نیا  هک  دندوب  اهنآ  میتساوخ ؟

رد گرزب  ياه  تردق  يژتارتسا  فادها و  زا  دوش  یم  هدـهاشم  قارع  ناریا و  نالوئـسم  تاراهظا  زا  هکنانچ  گنج  ندـش  ینالوط 
تهج رد  یجراخ  ذوفن  بحاص  کلامم  ياـه  تسایـس  اـه و  شـشوک  هک  یماـگنه   » عقاو رد  .دوب  رثأـتم  قارع  ناریا و  اـب  ههجاوم 

یضعب یمسر  تاراهظا   (2) .دمآ » دهاوخ  دوجو  هب  فالتخا  نآ  لیوطت  ياه  هنیمز  دـشاب ، نآ  لح  هن  فالتخا و  کی  رب  تیریدـم 
رد اکیرما  قباس  هدنیامن ي  گنای ، وردـنآ  .دـنک  یم  نشور  ار  عوضوم  نیا  داعبا  دـنداد  ماجنا  هک  ییاه  شالت  ریاس  نارگیزاب و  زا 

اکیرما ایآ  هک  شسرپ  نیا  هب  ثداوحلا  هلجم  راگنربخ  اب  یـصاصتخا  يوگ  تفگ و  رد  ناضمر  تایلمع  زاغآ  زا  سپ  للم ، نامزاس 
یم خـساپ  تسیچ ؟ گنج  شتآ  نتفرگ  الاب  هرابرد ي  امـش  رظن  دـنک و  یم  ینابیتشپ  گنج  هلئـسم  رد  روشک  ود  ره  زا  ای  قارع  زا 

: دیوگ یم  دهد و 

.تسا دونشخ  يوروش  اب  روشک  نیا  هناتسود  طباور  تلع  هب  قارع  فعـض  زا  هژیو  هب  ود و  ره  فعـض  زا  اکیرما  تموکح  مدقتعم  »
يوس زا  دسر  یم  رظن  هب  ناریا  رد  یئزج  بوشآ  اذل  دریگ و  ارف  ار  ناریا  لماک  بوشآ  هک  دهاوخ  یمن  اکیرما  تموکح  هکنیا  امک 

 . (3) .دوشن » لدبم  لماک  بوشآ  هب  هکنآ  طرش  هب  دشاب  لوبقم  اکیرما 

تمدـخ رد  هلئـسم  نیا  ایآ  دـیهد ؟ یم  حـیجرت  ار  ناریا  رد  یئزج  بوشآ  دوجو  ارچ  دـنک  یم  لاؤس  هبحاصم  همادا ي  رد  راگنربخ 
ود نیا  هک  یمادام  ات  هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا  : » دـیوگ یم  خـساپ  رد  للم  نامزاس  رد  اکیرما  تقو  هدـنیامن ي  تساکیرما ؟ عفاـنم 

 . (4) .تسین » هقطنم  رد  اکیرما  عفانم  يارب  يرطخ  دنتسه ، گنج  لاح  رد  رگیدکی  اب  روشک 

هرابرد ي ناریا ، اب  طباور  يرارقرب  يارب  اکیرما  یناهنپ  شالت  ياشفا  زا  سپ  اکیرما ، تینما  ياروش  ياضعا  زا  نیلراف ، کم  اهدـعب 
لح تمـس  هب  اهنآ  ندناشک  گنج و  نیفرط  زا  کی  ره  يزوریپ  زا  يریگولج  ام  هلخادم  فده  : » دـیوگ یم  تاقالم  نیا  زا  فدـه 

دوخ تاراهظا  رد  يو   (5) .دوب » گنج  زیمآ  تملاسم 

219 ص :

.نامه . 585 - 1
ص 395. ذخأم 33 ، . 586 - 2

، گنج تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  زرم ، زا  روبع  دـلج 20 ، قارع  ناریا و  گنج  رامـشزور  ناگداز ، هللا  فطل  اـضریلع  . 587 - 3
.1361  / 5 زور 18 /  شرازگ  ص 578 ، ، 1381

.نامه . 588 - 4
يرازگربخ ندنل -  ص 14 و 15 ، هرامش 132 ، ، 1367  / 5 هژیو 8 /  ياه  شرازگ  هیرشن  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 589 - 5

.1367  / 5  / 7 یمالسا ، يروهمج 
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دناوت یم  اعقاو  هک  دوب  هداد  ناشن  قارع  رگا  يوق  لامتحا  اب  : » تفگ نآ  تلع  ناریا و  ربارب  رد  قارع  زا  تیامح  ترورض  هرابرد ي 
« .مییامن تفلاخم  دادـغب  میژر  اب  زین  رگید  ياه  هار  زا  مینک و  عطق  ار  نآ  هحلـسا  نایرج  میدرک  یم  یعـس  اـکیرما )  ) اـم دوش  زوریپ 

اهنآ هب  هاگ  چـیه  ام  هک  دنتـسناد  یم  نینچمه  ناریا )  ) اهنآ : » دـیوگ یم  ناریا  هب  اکیرما  تسایـس  مالعا  هرابرد ي  نینچمه  يو   (1)
 . (2) .دنوش » زوریپ  قارع  رب  هک  داد  میهاوخن  هزاجا 

دوجو ناریا  يزوریپ  لامتحا  دـش  یم  روصت  هک  یتیعقوم  رد  اذـل  هدوب و  تردـق  هنزاوم  ظفح  اـساسا  گرزب  ياـه  تردـق  تساـیس 
ار روشک  نیا  تسایـس  هسنارف ، تقو  روهمج  سیئر  نارتیم ، هکنانچ  .دش  زکرمتم  قارع  ظفح  رب  اه  تیامح  اه و  شالت  یمامت  دراد 

يزوریپ هباـثم  هـب  گـنج  رد  ناریا  يزوریپ  دوـب  دـقتعم  يو  .درک (4)  مالعا  سراـف  ياـیند  برع و  ياـیند  ناـیم  هنزاوم (3)  داـجیا 
نامزاس رد  سیلگنا  تقو  ریفس  .دنز (5)  مه  رب  ار  هنارتیدم  برع و  ناهج  یلک  تابث  دناوت  یم  هک  دوب  دهاوخ  یمالـسا  ياهوردنت 

هدـنراذگ اپ  ریز  هقطنم و  رد  دوجوم  عضو  هدـننز  مهرب  نیا  یبـالقنا ، ناریا  ندـش  زوریپ  هب  لـیام  سک  چـیه  : » درک مـالعا  زین  لـلم 
 . (6) .تسین » للملا  نیب  فرع  قوقح و 

اهدعب هتبلا  تفرگ ؛ رارق  هقطنم (7)  ياهروشک  گرزب و  ياه  تردـق  یللملا  نیب  يدربهار و  تیامح  دروم  قارع ، ساسا ، نیمه  رب 
زین گنج  ماـمتا  زا  سپ  درک و  قارع  هجوتم  ار  یللملا  نیب  ياـهراشف  گـنج ، یناـیاپ  ياـه  هاـم  رد  ناریا  رب  قارع  يزوریپ  لاـمتحا 

هلمح ي اب  ییورایور  نیا  همادا ي  رد  دـش و  روشک  نآ  هیلع  برغ  اـکیرما و  دـیدج  ياـه  تسایـس  بجوم  قارع  يرترب  زا  ینارگن 
، قارع هب  اکیرما 

220 ص :

.نامه . 590 - 1
.نامه . 591 - 2

يزوریپ : » دـیوگ یم  ناریا  يزوریپ  ریثأت  هرابرد ي  ناضمر  تایلمع  هناتـسآ  رد  هسنارف ، تقو  هجراـخ  ریزو  نوشـسدولک ، . 592 - 3
تاـیلمع هظحل  هب  هظحل  شرازگ  یمالـسا ، يروـهمج  يرازگربـخ  « ) .دـنز مه  رب  هناـیمرواخ  رد  ار  تردـق  هنزاوـم  دـناوت  یم  ناریا 

(. 1361  / 4 زور 28 /  شرازگ  ص 321 ، هرامش 5 ، ناضمر ،
ص 218. هجراخ ، ترازو  تاراشتنا  هسسؤم  ، 1373 نارهت ، مود ، پاچ  هسنارف ، یفانم ، بایماک  . 593 - 4

ص 176. ، 1380 مراهچ ، پاچ  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نایاپ ، ات  زاغآ  نایدورد ، دمحم  . 594 - 5
.نامه . 595 - 6

ههد 1980 و رد  يا  هقطنم  نزاوت  يریگ  لکـش  رد  سراف  جیلخ  هزوح  ياهروشک  شالت  هرابرد  دوخ  باتک  رد  یماشتحا  . 596 - 7
همجرت یگدـنزاس ، نارود  رد  ناریا  یجراخ  تسایـس  کن :  ) .تسا هدرک  هئارا  یهجوت  لباق  رامآ  یمالـسا  يروهمج  اـب  هلباـقم  رد 

(. ص 149 ، 1378 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  تاراشتنا  یچ ، نیتسوپ  هرهز  یقتم ، میهاربا 
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 . .دش (1) ینادنز  ریگتسد و  مادص  طقاس و  یثعب  میژر 

يارب قارع  رب  یماظن  راشف  اب  ار  يدیدج  يژتارتسا  شیاه  هتـساوخ  هب  یهجوت  یب  لیلد  هب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ناریا  هکنیا  هب  رظن 
ینالوط یگنج  ریگرد  ناریا  دیسرن و  هجیتن  هب  يژتارتسا  نیا  ارچ  هک  تسا  حرطم  شسرپ  نیا  اذل  دیزگرب  دوخ  ياه  هتـساوخ  نیمأت 
يورین هب  طوبرم  تالکـشم  نوچمه  یلماوع  زا  يا  هعومجم  : » دسیون یم  دوخ  باتک  رد  یماظن  لیلحت  هیزجت و  رد  نمزدرک  دـش ؟

ار گرزب  تایلمع  ود  ای  کی  زا  شیب  تسناوتن  ناریا  ارچ  هکنیا  تلع  ات  دـنک  یم  کمک  يداصتقا  تالـضعم  تازیهجت و  یناـسنا ،
رترب یناـسنا  يورین  زا  يریگ  هرهب  ناریا  يارب  يژتارتسا  نیرتهب  هک  تسا  رظن  نیا  رب  يو  .دـهد » حیـضوت  دـنک  ارجا  ناـمز  کـی  رد 

اـهورین و تیوقت  ناوت  زا  ار  قارع  تسناوـت  یم  ناـمزمه ،» یمجاـهت  يژتارتـسا   » نیا .دوـب  ههبج  دـنچ  رد  ناـمزمه  تاـیلمع  يارجا 
مورحم ناریا  نیعم  تایلمع  کی  اب  هلباقم  يارب  ههبج  ياه  شخب  ریاـس  زا  اـهورین  ییاـج  هباـج  قیرط  زا  دوخ  یعاـفد  تاماکحتـسا 

 . .دنک (2)

ناضراعم یهدـنامزاس  يارب  سپـس  دوب و  ناریا  رد  یتدـم  تراسا  زا  سپ  هک  قارع ، شترا  داتـس  قباـس  گنهرـس  يدـیبز ، دـمحا 
ریز لیالد  هب  ناریا  يوس  زا  یماظن  يزوریپ  ره  اب  : » دـسیون یم  گنج  یماـظن  داـعبا  یـسررب  اـب  يا  هلاـقم  رد  تفر  هیروس  هب  یقارع 

: دش یم  دراو  نایناریا  هب  یسایس  یماظن و  تافلت  تراسخ و 

؛ کیژتارتسا ياهدرواتسد  اه و  يزوریپ  هب  یکیتکات  ياه  يزوریپ  لیدبت  رد  فعض   - 1

221 ص :

یللملا نیب  ياه  تسایس  هرابرد  گنج  يا  هریجنز  ياه  هقلح  میـسرت  رد  نردم  تسپ  گنج  باتک  رد  يرگزلبیه  سیرک  . 597 - 1
گنج گنج ، دسیون : یم  يو  .دـنک  یم  نایب  ار  یهجوت  لباق  تاکن  قارع  هیلع  سپـس  ناریا و  هیلع  گنج  رد  قارع  زا  تیامح  رد 

ات دوب  هدرک  کمک  ناریا  هب  اکیرما  هتـشذگ  رد  .ددرگ  یم  رب  رود  هتـشذگ  هب  هتبلا  ریجنز  نیا  هیلوا  ياه  هقلح  لیکـشت  .دنیرفآ  یم 
نیمه هب  دمآرد و  كانلوه  ینمشد  تروص  هب  روشک  نآ  بالقنا ، زا  دعب  اما  دوش  لیدبت  يروتارپما  کی  ياه  هزادنا  رد  یتردق  هب 

هب زین  قارع  اما  دزیخرب ، ناریا  هب  روشک  نآ  هلمح  زا  ینابیتشپ  قارع و  تیوقت  هب  هقطنم  هنزاوم  ظفح  يارب  دـش  ریزگان  اکیرما  رطاخ 
همجرت يریگرد ، نیوـن  تسایـس  نردـم  تسپ  گـنج   ) .دـنیرفآ یم  گـنج  مـه  تسایـس  سپ  دـیدرگ  لدـب  زیگنا  بـعر  ینمـشد 

(. ص 87 ، 1381 هاپس ، داتس  یهدنامرف و  هدکشناد  گنج ، یلاع  هرود  تاراشتنا  ءاقت ، اضردمحا 
ص 72. ذخأم 24 ، . 598 - 2
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؛ هدمآ تسد  هب  يزوریپ  زا  هدافتسا  يارب  یفاک  تاناکما  ندرکن  مهارف   - 2

هویش نیا  اه  یقارع   ) هلمح لماع  نیرت  یلصا  ناونع  هب  هدایپ  يورین  زا  هدافتسا  یناریا ، ياهورین  هلمح  هویـش ي  ندوب  تخاونکی   - 3
؛) دندوب هتخومآ  ار 

یلامش قطانم  رد  تایلمع  يارجا  هب  دید  ناوتان  یبونج  ینایم و  قطانم  رد  تایلمع  يارجا  زا  ار  دوخ  ناریا  يربهر  هک  یماگنه   - 4
چیه تسناوتن  درک و  یم  لوغـشم  ار  دوخ  اـهنت  هویـش  نیا  اـب  ناریا  تشادـن و  کـیژتارتسا  رثؤم  فادـها  یلامـش  قطاـنم  .دز  تسد 

 . .دروآ (1) تسد  هب  گنج  هب  نداد  نایاپ  رد  یتفرشیپ 

نییعت فدـه  اب  هدـننک  نییعت  عطاق و  هبرـض ي  ندرک  دراو  يارب  ار  مزـال  هصخـشم ي  ناریا  ياـه  تاـیلمع  یماـظن  رظن  زا  نیارباـنب 
هدافتـسا ههبج  دـنچ  رد  نامزمه  عیـسو و  تالمح  یهدـنامزاس  يارب  دوخ  یناسنا  يورین  يرترب  زا  ناریا  .تشادـن  گنج  تشونرس 

عاضوا لمع  راکتبا  اب  ات  داد  یم  لمع  يدازآ  تصرف و  ناریا  ياهورین  هب  يدـنفادپ  عضوم  رد  قارع  نتفرگ  رارق  هکنآ  لاـح  درکن ؛
هب هلمح  يارب  یمجاهت  هیحور  نادقف  قارع و  فعـض  هب  هجوت  اب  رما  نیا  .دـنهد  همتاخ  گنج  هب  يزوریپ  اب  رییغت و  دوخ  دوس  هب  ار 
هب یبسن  يزوریپ  هب  یبایتسد  اب  ناریا  .دوش  رارقرب  نیفرط  نایم  نزاوت  یعون  دیدرگ  ببس  یعافد  يژتارتسا  ندیزگرب  ناریا و  عضاوم 

رییغت دوخ  دوس  هب  ار  عاضوا  کیتاملپید  تاکرحت  هارمه  اه ، شالت  نیا  جـیاتن  هیاپ  رب  دوب  راودـیما  نانچمه  داد و  یم  همادا  گـنج 
بذـج یثعب و  میژر  ياقب  نیمأت  روشک و  نیا  رب  گنج  همادا  هنیزه ي  لیمحت  ناریا و  يزوریپ  زا  يریگولج  اب  قارع  الباقتم  .دـهد 
شالت ناریا و  يژتارتسا  فادـها و  تسا  نشور  هچنآ  .درک  یم  ریذـپ  لـمحت  هیجوت و  ار  گـنج  همادا ي  یللملا  نیب  ياـه  کـمک 

هقطنم و ياهروشک  گرزب و  ياه  تردـق  تسایـس  فادـها و  زا  رثأتم  داد  یم  ماجنا  یـسایس  یماـظن و  هصرع ي  ود  رد  هک  ییاـه 
نداد نایاپ  يارب  ار  ناریا  ياه  هنیزگ  رما  نیمه  دوب و  هجاوم  یـساسا  ياه  يراوشد  عناوم و  اب  قارع  تامادـقا  يژتارتسا و  نینچمه 

.داد شیازفا  گنج  هنزاوم ي  رییغت  يارب  ار  قارع  تردق  الباقتم  درک و  دودحم  اجیردت  گنج  هب 

222 ص :

ص ، 1368  / 20  / 11 توریب ، رد  یمالسا  يروهمج  ترافس  همجرت  ، 1368  / 8  / 29 ، 1989  / 11  / 20 ریفسلا ، همانزور  . 599 - 1
.13
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قوقح نتفرگ  زواجتم و  هیبنت  هک  نامفادها  هب  میناوتب  هکنیا  رکفت  : » دیوگ یم  ناریا  يژتارتسا  فادها و  حیـضوت  رد  یمـشاه  ياقآ 
« .تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  مادص  طوقس  یعیبط  روط  هب  دوش  نینچ  رگا  میتسناد  یم  .دوب  حرطم  هشیمه  میسرب  گنج  رد  دوب  ناریا 

حتف هب  هیبش  هبرـض  کی  مه  قارع  كاخ  لخاد  رد  هک  هدـش  ادـیپ  تردـق  نیا  هک  میدـید  یتقو  دـنک : یم  هفاضا  ناشیا  سپـس   (1)
هلجد هب  میدرک و  یم  عطق  ار  هرصب  هداج  نیمه  رگا  ای  میتفرگ  یم  ار  هرـصب  رگا  دینک  ضرف  .دوب  یقطنم  رکفت  نیا  مینزب  رهـشمرخ 
قارع میدوب  اجنآ  رد  میتفریذپ و  یم  ار  سب  شتآ  رگا  یتح  دش و  یم  ادیپ  اه ) یقارع   ) اهنآ يارب  يدـج  لکـشم  میدـش  یم  لصو 

رد و  جع )  ) رصع یلو  ناگداپ  رد  ربیخ ، تایلمع  زا  لبق  یمشاه  ياقآ  .دنک (2)  يرکف  دوخ  يارب  دیاب  دنک و  لمحت  تسناوت  یمن 
دوجو هب  یطیارش  ینعی  تسا ؛ مه  اب  کیژتارتسا  یماظن و  يزوریپ  ام  فده  دهد : یم  حیـضوت  ار  ناریا  فده  هاپـس  ياهورین  عمج 

نامز و بسانم  طیارـش  رکفت و  لمأت و  هب  جایتحا  نیا  میریگب و  گنج  زا  ار  جیاتن  نیرتهب  هنیزه ، تاناکما و  نیرتمک  اب  هک  میروایب 
 . .مینک (3) یم  باختنا  ار  مزال  دروم  تشونرس ، هظحل  رد  تسا و  هعلاطم  تحت  شداعبا  همه  اهزیچ  روط  نیا  دراد و  ناکم 

یم خساپ  نینچ  تسا ، هدیسر  تسب  نب  هب  گنج  رد  یماظن  لح  هار  هکنیا  رب  ینبم  اه  هناسر  لاؤس  هب  نامز  نامه  رد  یمـشاه  ياقآ 
دیناوت یمن  روز  اب  ار  قارع  دـنتفگ  یم  دـندز و  یم  مه  شیپ  لاس  هس  ود  زا  اهنآ  ار  فرح  نیا  دراد و  دوجو  یماظن  لح  هار  دـهد :

میتفر ولج  اهنآ  زا  ریـسا  نتفرگ  دیهـش و  نداد  اـب  هپت  هب  هپت  میدـناشن و  بقع  ار  قارع  مدـق  هب  مدـق  اـم  هک  روط  نیمه  .دـینک  نوریب 
میورب میهاوخب  هک  رگید  ياج  ره  میناوت  یم  ام  هلدا  نیمه  هب  درک : هفاضا  ناشیا  سپـس  .دنک  ادیپ  همادا  دناوت  یم  ام  تکرح  نامه 

تسد هب  يدایز  هبرجت  مه  ام  هدش و  رت  فیعض  قارع  هکلب  هدش ، رت  يوق  قارع  هن  میا و  هدش  ضوع  ام  هن  نوچ 

223 ص :

دنک و یم  طوقس  مادص  دروخب  تسکش  گنج  رد  قارع  رگا  هک  دش  یم  رکف  : » دیوگ یم  رگید  ياج  رد  یمـشاه  ياقآ  . 600 - 1
کی نیا  تسا  دـقتعم  ناشیا  ص 12 ) ، 1382  / 11  / 14 ناـهیک ، هماـنزور  اـب  وگ : تفگ و   ) .دوب گـنج  يارب  بولطم  هجیتن  نیا 

(. نامه  ) .دوبن صخشم  بوصم و  فده 
ص 12. ، 1382  / 11  / 14 ناهیک ، همانزور  اب  یصاصتخا  يوگ  تفگ و  یناجنسفر ، یمشاه  ياقآ  . 601 - 2

.1362  / 6 خیرات 30 /  رد  ینارنخس  ص 444 ، ذخأم ، . 602 - 3
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یماظن قیرط  زا  میناوت  یم  ام  دراد و  دوجو  الماک  یماظن  لح  هار  منک  یم  رکف  نم  نیاربانب  .میراد  زاین  يرتشیب  تاناکما  میدروآ و 
 . .میسرب (1) نامفادها  هب 

لح هار  زا  اـم  رگا  دـنک  یم  دـیکأت  یلو  دراد  دوـجو  یماـظن  لـح  هار  تسا  دـقتعم  هک  یلاـح  رد  هبحاـصم  نـیا  رد  یمـشاه  ياـقآ 
ای رارف  هب  روبجم  ار  مادـص  هک  یـشور  ناـشیا  .درک  میهاوخ  لـح  ار  هلئـسم  یماـظن  لـح  هار  اـب  اـقیقحت  میـسرن  هجیتن  هب  یماـظنریغ 

 . .دنک (2) یم  دای  یماظن  لح  هار  ناونع  هب  دیامن  تسکش 

ثحب همه  : » دیوگ یم  تسا  لاس 1363  تارطاخ  یـسررب  لاح  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  ناهیک  همانزور  اب  هبحاصم  رد  یمـشاه  ياـقآ 
ارجا یحارط و  زاس  تشونرـس  تایلمع  کی  دـیاب  هرخالاب  هک  تسا  نیمه  ناهدـنامرف  اب  عافد و  یلاع  ياروش  ام و  یهاگرارق  ياـه 

ناشیا سپـس  .میدرک » یم  يزیر  همانرب  ردب  تایلمع  يارب  دوب و  هدیـسرن  شفادها  همه  هب  ربیخ  تایلمع  هک  تسا  یعقوم  نیا  .درک 
یم اهراعـش  رد  میتشاد  صخـشم  يژتارتـسا  کـی  عاـفد  يارب  عطقم  نیا  رد  هک  مییوگب  میناوت  یم  اـم  عومجم  رد  دـنک : یم  هفاـضا 

کی میتسناد  یم  یماظن  ياه  يزیر  همانرب  رد  یلو  مادـص ، طوقـس  ای  نیطـسلف و  ای  البرک  اـت  اـی  يزوریپ  اـت  گـنج  گـنج ، میتفگ 
.تشاد (3) لابند  هب  ار  وا  یسایس  طوقس  عقاو  رد  هک  دنک  ام  ياه  هتساوخ  شریذپ  هب  راداو  ار  مادص  تسناوت  یم  مه  مهم  تایلمع 

.دوب ناریا  هب  تبسن  قارع  یسایس  هاگن  رییغت  يارب  ام  عافد  الصا  : » دیوگ یم  ناریا  فادها  زا  يدیدج  يدنب  عمج  رد  یمشاه  ياقآ 
 . (4) .دوب » یسایس  تارکاذم  رد  راشف  يارب  یمرها  مه  یماظن  تایلمع 

ینارگن بجوم  گنج  ندش  ینالوط  دهد  یم  ناشن  هک  دنک  یم  نایب  یتاحیضوت  اه  ههبج  رد  دوکر  تلع  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ 
هک میناد  یمن  تحلـصم  ام  : » دیوگ یم  ناشیا  .درادن  دوجو  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  یعیرـس  لح  هار  لاح ، نیع  رد  تسا و  هدش 

مییوگب دـیاب  هچرگ  مینک  مامت  ار  راک  دایز  ياه  یبارخ  نیفرط و  زا  دایز  تافلت  نداد  اب  هعفد  کـی  میهاوخب  يوق  تکرح  کـی  رد 
(5) .تسا » هرطاخم  اب  ینالوط و  مه  زاب  میگنجب  میهاوخب  هنوگ  نیا  هب  مه  رگا  تسین و  یناسآ  راک  نانچ  مه  میهاوخب  مه  رگا  هک 

.

224 ص :

ص 115 ناتسمز 1381 ، بالقنا ، فراعم  رشن  رتفد  یمشاه ، نسحم  رظن  ریز  لاس 1362 ، اه  هبحاصم  یناجنسفر ، یمشاه  . 603 - 1
و 113.

.نامه . 604 - 2
ص 13. ذخأم 50 ، . 605 - 3
ص 13. ذخأم 50 ، . 606 - 4

ص 175. ، 1362  / 11  / 20 نآ ، ياهدمایپ  گنج و  فادها  هلاقم  ذخأم 52 ، . 607 - 5
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رد اه  شکتفن  ناریا و  يداصتقا  ياه  تخاسریز  اهرهـش و  هب  قارع  هلمح  اب  گنج  هنماد ي  شرتسگ  ناـمز و  تشذـگ  اـب  اجیردـت 
دوجو گنج  مامتا  هرابرد  هک  یتاماهبا  تاناکما و  جیـسب  تارطاخم  درک و  دـیاب  هچ  هکنیا  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  سراف ، جـیلخ 

: دیوگ یم  رویرهش 1366  رد  دراد ،

هب هجوت  اب  اما  دـنک  رت  عیرـس  ار  گنج  ندرک  مامت  لامتحا  دـشاب و  تبثم  تسا  نکمم  تهج  کی  زا  روشک  تاـناکما  لـک  جیـسب  »
رگا یلک  روط  هب  هک  میرادـن  نیمـضت  ام  تسا و  يرگید  ياج  رد  گنج  هشیر ي  دـگنج و  یم  ام  هیلع  هک  تسین  اـهنت  قارع  هکنیا 
يارب میروایب و  رد  يداع  لاح  زا  ار  روشک  ياهورین  لک  هک  میریذپب  ار  رطخ  نیا  دیابن  ام  دوشب  مامت  گنج  میهد  تسکش  ار  قارع 

 . (1) .میشاب » هتشاد  ینالوط  گنج  مه  زاب  تسا  نکمم  هک  ارچ  مینک  جیسب  گنج 

نب هب  هجوت  اـب  سراـف و  جـیلخ  رد  اـکیرما  ناریا و  يریگرد  جوا  رد  همانعطق ي 598 و  بیوصت  زا  سپ  یمـشاه  ياقآ  تاحیـضوت 
دقتعم روشک  تاناکما  جیسب  ترورض  هب  خساپ  رد  فرط  کی  زا  ناشیا  .تسا  تیمها  زئاح  رایسب  بونج  هقطنم ي  رد  یماظن  تسب 
گنج قارع  رب  يزوریپ  اب  هک  درادـن  دوجو  نیمـضت  یلو  دـنک  کمک  گنج  رت  عیرـس  ندرک  مامت  هب  دراد  لاـمتحا  دـنچ  ره  تسا 

اریز درک  جراخ  يداع  تلاح  زا  ار  روشک  دـیابن  دریگ  یم  هجیتن  ناـشیا  اذـل  تسا  يرگید  ياـج  رد  گـنج  هشیر  اریز  دوشب ، ماـمت 
تاناکما هک  تسا  نیا  رد  ماهبا  .دـشاب  هتـشاد  گنج  ینابیتشپ  يارب  ار  مزـال  ناوت  روشک  دـیاب  دوش و  ینـالوط  گـنج  تسا  نکمم 

دوجوم عضو  همادا  هکنیا  ضرف  اب  یفرط  زا  دوش و  یمن  لح  هلئسم  مه  يزوریپ  اب  اریز  دوش  یمن  جیـسب  يزوریپ  بسک  يارب  روشک 
يریگ هجیتن  هکلب  دریگ  یمن  تروص  عاضوا  رییغت  يارب  مزال  ینیب  شیپ  اهنت  هن  تسا  گنج  ندـش  ینـالوط  ياـنعم  هب  شور  نیا  اـب 

.دوش ظفح  ینالوط  گنج  کی  يارب  دوجوم  تاناکما  دوش  یم 

نآ تاریثأت  ناریا و  يژتارتسا  ياه  یتساک  بوچراچ  رد  ار  گنج  ندش  ینالوط  گنج ، نامز  رد  هاپـس  هدـنامرف ي  ییاضر ، ياقآ 
یکی تشاد ، دوجو  گنج  رد  يژتارتسا  عون  ود  : » تسا دقتعم  دنک و  یم  لیلحت  گنج  دنور  رب 

225 ص :

« گنج تالوحت  دـنور  یـسررب   » شرازگ زا  لقن  هب  ، 1366  / 6  / 6 زمیات ، نارهت  اب  هبحاصم  یناجنـسفر ، یمـشاه  ياـقآ  . 608 - 1
ص 73. لاس 1366 ، يریزو  تسخن  این ، يداهرف  دیمح  هتشون 
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هک توافت  نیا  اب  دوب  هجوت  دروم  تایلمع  ماجنا  یماظن  یـسایس و  يژتارتسا  ود  ره  رد  .یماـظن  يژتارتسا  یکی  یـسایس و  يژتارتسا 
تسا هیضق  نیا  سکع  یماظن  يژتارتسا  رد  یلو  دوب  هدننک  ینابیتشپ  تایلمع  دوب و  تکرح  روحم  یساملپید  یسایس ، يژتارتسا  رد 
شالت هیلک ي  تسا  نیمه  درک  مادـص  اب  اکیرما  هک  يراک  تقیقح  رد  .دـنک  یم  کمک  یـساملپید  تسا و  روحم  یماظن  تایلمع 

للم نامزاس  اپورا و  تقفاوم  بسک  يارب  اکیرما  هجراخ ي  ترازو  ياه  شالت  مامت  .دوب  دلفـسمار )  ) عافد ریزو  زا  ینابیتشپ  رد  اه 
زا ام  هک  تسا  يژتارتسا  رد  یگناگود  نامه  نیا  دوب ؟ هنوگ  نیا  ام  يارب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  ایآ  .دوب  دفلـسمار  هب  کـمک  يارب 

نارادمتسایس و ینعی  ماظن  یمـسر  يژتارتسا  هک  دوب  نیا  دوب ؟ هچ  یگناگود  نیا  .میدش  نآ  راچد  فرط  نیا  هب  رهـشمرخ  تایلمع 
؛ دوب یمـشاه  ياقآ  يژتارتسا  نیا  .دوبن  اه  هدنمزر  ماما و  يژتارتسا  یمـسر ، يژتارتسا  نیا  .دنداد  یم  صاصتخا  هجدوب  هک  یناسک 
، یـسایس يژتارتسا  بوچراچ  رد  یتح  دنک  یم  دـیکأت  نینچمه  ناشیا   (1) .گنج » هب  نداد  نایاپ  يارب  تایلمع  کـی  ماـجنا  ینعی 

 . .دنک (2) هدافتسا  یماظن  ياه  تیقفوم  زا  تسناوت  یمن  ناریا  یساملپید 

تسا نیا  نآ  تلع  هدروخ و  هرگ  مه  هب  گنج  هلئـسم  دیوگ  یم  یلیلحت  رد  واف  رد  يزوریپ  زا  سپ  لاس 1365 و  رد  ییاضر  ياقآ 
ادـیپ اج  نیمه  رد  اه  هرگ  الومعم  تسین و  ماما  کیژتارتسا  تارکفت  اب  تهج  مه  قبطنم و  ناراذگتـسایس  کیژتارتسا  تارکفت  هک 

یم رکف  هتـشادن و  يزوریپ  هب  يدیما  اهنآ  : » دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  يزوریپ  بسک  يارب  نالوئـسم  يدـیماان  هب  ناشیا  .دوش  یم 
.میریگب ار  دادغب  هک  دندمآ  شیپ  اجنیا  ات  اضعب  نالوئـسم  تسا  یناهج  ياهتیلاعف  زا  بعر  رگید  هلئـسم ي  هدش و  مامت  راک  دندرک 

لماوع نیا  عومجم  ییاضر  ياقآ  رظن  زا   (3) درک »؟ دیاب  هچ  دندز  یمتا  بمب  کی  رگا  دمآ  دوجو  هب  هلئـسم  نیا  ناشنهذ  رد  اضعب 
هب یپ  زین  نمـشد  دوش و  هدوسرف  روشک  ناوت  تدـم  زارد  رد  ات  دـش  ببـس  دوب و  تایلمع  کی  ساسارب  يزوریپ  يژتارتسا  زا  رثأتم 

ار ناریا  يزوریپ  یماظن  یسایس -  ياهدرواتسد  دربب و  ناریا  يژتارتسا  تیهام 
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نایاپ گنج و  هنزاوم ي  رد  رییغت  زا  دنک و  یثنخ  روشک  یتعنص  يداصتقا و  ياه  تخاسریز  مادهنا  اهرهش و  هب  تالمح  شیازفا  اب 
 . .دش (1) زین  گنج  ندش  ینالوط  ببس  هکلب  دیسرن  هجیتن  هب  اهنت  هن  هراشا  دروم  يژتارتسا  ناشیا  رظن  زا  .دوش  عنام  نآ  هب  نداد 

تایلمع هلـسلس  تسا  دقتعم  یماظن  يزوریپ  رب  هیکت  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  شالت  ناریا و  يژتارتسا  هب  هجوت  اب  ییاضر  ياقآ 
یم دوجو  هب  موهفم  کی  درک و  یم  لماک  ار  رگیدـمه  هتـشاد و  بسانت  مه  اب  رهـشمرخ  حـتف  زا  لبق  هلحرم ي  رد  زواجت  عفد  ياه 

.دنتشادن يا  هصخشم  نینچ  اه  تایلمع  دعب  هلحرم ي  رد  هکنآ  لاح   (2) دروآ ،

ظاحل هب  هک  دـهد  یم  یتاحیـضوت  ینیمخ  ماما  هب  همان  شراگن  گنج و  یماـظن  لـئاسم  لـیلحت  هیزجت و  هراـبرد ي  ییاـضر  ياـقآ 
دنک یم  نایب  ار  عوضوم  نیا  ماما  هب  يا  همان  رد  تشهبیدرا 1366  رد  يالبرک 8  تایلمع  زا  دعب  ناشیا  .تسا  تیمها  زئاح  یخیرات 

: دیوگ یم  ناشیا  .درک (3)  دهاوخ  زاغآ  ار  دوخ  ( یمجاهت  ) ياه تایلمع  هلـسلس  قارع  میرادـن و  ناوت  گنج  همادا ي  يارب  ام  هک 
همان نتشون  ياه  تلع  زا  یکی  تایلمع  ماجنا  رب  نایاقآ  رارـصا  یلو  دوش  یمن  قفوم  يالبرک 8  تایلمع  دوب  صخشم  ام  يارب  یتح 

 . .دش (4) ام  فعض  هجوتم  نمشد  درب و  نایم  زا  ار  يالبرک 5  تایلمع  رد  يزوریپ  ینیریش  تایلمع  نیا  هجیتن ي  .دوب 

هلمح ي بونج  هقطنم ي  رد  میناوت  یمن  میدیـسر  هجیتن  هب  میداد  ماجنا  هک  ییاه  یـسررب  زا  سپ  دیوگ  یم  ناشیا  ساسا  نیمه  رب 
گنج و هدـنیآ ي  زا  هاپـس  ینارگن  أشنم  نیا  .دـنک  هلمح  اـم  هب  دـناوت  یم  قارع  هک  یلاـح  رد  میوش  زوریپ  میـشاب و  هتـشاد  یقفوم 
زا لبق  اـم  لـیلحت  دـیوگ  یم  دـهد و  یم  حیـضوت  تشاد  دوجو  هک  ار  يا  هدـیچیپ  تیعـضو  ناـشیا  .دوب (5)  ماما  هب  هماـن  شراـگن 

دوجو هسلج  راون  لاس 1366  هام  يد  رد  .دـنک  یم  هلمح  واـف  هب  نمـشد  هک  دوب  نیا  واـف  هب  قارع  هلمح ي  لاس 1367 و  نیدرورف 
زا ار  لـمع  راـکتبا  بونج  رد  اـم  دـناد  یم  اریز  دـنک ؛ یم  هلمح  نمـشد  مینکن  هلمح  بوـنج  رد  دنفـسا  رد  رگا  میا  هتفگ  هک  دراد 

.برغ لامش  هقطنم ي  رد  مینک  يراک  دیاب  ناتسمز  رد  متشاد  دیکأت  نم  .میا  هداد  تسد 
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دوجو لـیلحت  ود  هتبلا  تشاد ؛ میهاوـخن  یبوـخ  عـضو  لاس 1367  راهب  ناـیاپ  اـت  دوشن  لـمع  هینامیلـس  لامـش  رد  رگا  مدوب  دـقتعم 
دوب نیا  رگید  لیلحت  .دوش  یم  فرط  رب  بونج  هب  نانآ  هلمح ي  رطخ  دیآ و  یم  لامـش  هب  نمـشد  هک  دوب  نیا  لیلحت  کی  تشاد ؛
دنک یم  دیدهت  ار  نمشد  هینامیلس ) تمس  هب   ) برغ هقطنم ي  رد  ام  تایلمع  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دنک  هلمح  بونج  هب  نمشد  رگا  هک 

 . .دوش (1) یم  داجیا  لداعت  یعون 

هدش و ینالوط  هیلوا  روصت  فالخرب  گنج  دـهد  یم  ناشن  نالوئـسم  تاراهظا  گنج و  یماظن  یـسایس -  طیارـش  لیلحت  هیزجت و 
تاـظحالم و یللملا و  نیب  طیارـش  رییغت  لاـح ، نیع  رد  .دوبن  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دوس  هب  تیعـضو  نیا  دوب و  هتفاـی  شرتـسگ 

زادـنا مشچ  مه ، قارع  رب  يزوریپ  تروص  رد  یتـح  دوب و  هدرک  راوشد  قارع  رب  ار  ناریا  يزوریپ  ناـکما  تشاد  دوجو  هک  یعناوم 
رثأتم گنج  رب  مکاح  طیارـش  تاظحالم و  نیمه  زا  ناریا  يارب  يریگ  میمـصت  تسب  نب  .تشادن  دوجو  گنج  مامتا  يارب  ینـشور 
ياه هتـساوخ  نیمأت  گنج و  مامتا  يارب  شنایماح  قارع و  کـیژتارتسا ، يا  هقطنم  رد  يزوریپ  کـی  بسک  اـب  دـش  یم  روصت  .دوب 
نیا اب  .دش  هدیچیپ  رایـسب  گنج  دنور  زین  نآ  زا  سپ  دـشن و  لصاح  واف  تایلمع  ات  رظن  دروم  يزوریپ  .دـش  دـنهاوخ  دـعاقتم  ناریا 

تیعـضو ناریا  دیـسرپ  ناوت  یم  ایآ  تشادـن ، دوجو  گنج  هب  نداد  نایاپ  ناکما  يرگید  طیارـش  رد  هکنیا  رب  دـیکأت  اـب  حیـضوت و 
دوش یم  هئارا  هک  ییاه  لیلحت  تایرظن و  عومجم  زا  دوب ؟ هچ  ناریا  ياه  هنیزگ  تشاد ؟ گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  يرگید  بسانم 

گنج هب  نداد  نایاپ  يارب  بسانم  ياه  هنیزگ  ناونع  هب  همانعطق 598 » بیوصت   » و واف » رد  يزوریپ   » توافتم طیارش  تیعـضو و  ود 
.دش دهاوخ  یسررب  همادا  رد  عوضوم  نیا  .دوش  یم  هدرب  مان 

اب رهشمرخ  حتف  زا  سپ  هک  تسا  ناریا  يژتارتسا  فادها و  هب  هجوت  رب  رظان  عقاو  رد  واف » رد  يزوریپ   » زا سپ  گنج  مامتا  رب  دیکأت 
میمصت هب  درب و  نایم  زا  ایند  رد  ار  اهدیدرت  واف  رد  يزوریپ  تسا  دقتعم  ییاضر  ياقآ  .دوب  گنج  هب  نداد  نایاپ  لابند  هب  شور  نیا 

بیوصت همدقم  واف  دندیسر و  يریگ 
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رهـش ددجم  لاغـشا  اب  قارع  .دـشن  يزاسزاب  كرحتم  عافد  اب  تفرگ و  رارق  دـیدرت  دروم  نمـشد  تردـق  واف  رد  .دوب  همانعطق 598 
تیقفوم اهنت  هن  یلو  دوب  هدرک  رییغت  واف  حتف  اب  هک  دوب  اوق  هنزاوم ي  ددـجم  يرارقرب  لابند  هب  و  واف » ربارب  رد  نارهم  : » تفگ نارهم 

هلحرم ي رد  نمشد  میدرک ، یمن  ار  راک  نیا  رگا  میدرک و  دازآ  يالبرک 1  تایلمع  اب  دعب  یتدم  ار  نارهم  ام  هکلب  درواین  تسد  هب 
 . .درک (1) یم  هلمح  واف  هب  دعب 

هنیمز ندـش  مهارف  مود ، یماظن و  هنزاوم ي  رییغت  رد  واف  رد  يزوریپ  تاریثأـت  لوا ، دـنک : یم  هراـشا  عوضوم  ود  هب  ییاـضر  ياـقآ 
؟ دشن رجنم  گنج  همتاخ ي  هب  یتاریثأت  نینچ  اب  واف  تایلمع  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  شسرپ  نیا  لاح  همانعطق 598 . بیوصت 

هب دوب  هدـننک  ریگ  لفاغ  رایـسب  هتـسجرب و  يزوریپ  کی  داد  رییغت  ناریا  دوس  هب  ار  هنزاوم  هکنیا  رب  هوـالع  واـف  تاـیلمع  رد  يزوریپ 
ار یللملا  نیب  يا و  هقطنم  نارگیزاب  هجیتن  رد  دزیرب ؛ مهرد  ار  هدنرب » نودـب  گنج   » بوچراچ هک  تشاد  ار  نآ  تیلباق  لیلد  نیمه 

ياه تخاـسریز  هب  هدرتسگ و  تـالمح  نینچمه  كرحتم و  عاـفد  يژتارتسا  بلاـق  رد  قارع  یماـظن  تـالمح  دـیدشت  .درک  نارگن 
سپ هک  دوب  ییاهراشف  تامادقا و  هعومجم  رالد ، زا 7  رتمک  هب  تفن  تمیق  طوقـس  ناریا و  يزرا  دمآرد  شهاک  روشک و  یتعنص 
لبق زا  هک  ناریا ، اـکیرما و  یناـهنپ  طـباور  نیا ، رب  هوـالع  .تفرگ  تروص  نآ  ياهدرواتـسد  هنیزه و  شیازفا  يارب  واـف  يزوریپ  زا 

ياهروشک داقتنا  زا  ییاهر  ییاوسر و  نیا  ياهدمایپ  زا  يوروش  يریگ  هرهب  زا  يریگولج  يارب  اکیرما  دـش و  اشفا  دوب ، هدـش  زاغآ 
هتـساوخ نیمأـت  يارب  ناریا  يزوریپ  اـهنت  هن  یتیعـضو ، نـینچ  رد  .داد  شیازفا  قارع  زا  ار  دوـخ  يدربـهار  تیاـمح  قارع ، هـقطنم و 

داد شیازفا  ار  ناریا  هب  راشف  هنماد ي  هقطنم ، قارع و  رد  یلامتحا  تارییغت  زا  یـشان  ینارگن  هکلب  دشن ، هتخانـش  تیمـسر  هب  شیاه 
لباق گنج  زا  يا  هرود  چـیه  اـب  ناریا  هب  هدـش  دراو  تاراـسخ  اـهراشف و  ظاـحل  هب  لاـس 1365  تسخن  هاـم  شـش  هک  يا  هنوگ  هب 

.تسین هسیاقم 

229 ص :

.1374  / 7  / 20 قارع ، ناریا و  گنج  لیلحت  هیزجت و  هاپس ، گنج  یلاع  هرود  ییاضر ، نسحم  . 618 - 1

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 1218 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_229_1
http://www.ghaemiyeh.com


نایاپ يارب  ار  مزال  جـیاتن  راـثآ و  ییاـهنت  هب  واـف  رد  يزوریپ  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  تشاد  دـیدج  تیعـضو  زا  هک  یکرد  اـب  ناریا 
قارع يرایـشوه  یلو  تفرگ  تروص  فدـه  نیمه  اب  زاس  تشونرـس  تایلمع  ناونع  هب  يالبرک 4  تایلمع  یحارط  .درادـن  گنج 

هجیتن 24 رد  درب ؛ نایم  زا  ار  کیتکات  ناکم و  نامز ، رد  يریگ  لفاغ  اکیرما ، زا  یتفایرد  تاـعالطا  تاـیلمع و  کـیتکات  هب  تبـسن 
.دش رداص  نآ  فقوت  روتسد  تایلمع  زاغآ  زا  سپ  تعاس 

عیـسو يوهایه  قارع  داد و  رارق  ریثأـت  تحت  اددـجم  ار  واـف  رد  يزوریپ  ياهدرواتـسد  یماـمت  گـنج  تشونرـس  نییعت  رد  یماـکان 
هلمح يارب  یگدامآ  لابند  هب  گنج  رد  هنزاوم  رییغت  يارب  روشک  نآ  هک  تشاد  دوجو  یمئـالع  نینچمه  .تخادـنا  هار  هب  یتاـغیلبت 
يارب یعیـسو  ياه  شالت  يالبرک 4 ، تایلمع  تسکـش  ياهدـمایپ  رب  هبلغ  عاـضوا و  لرتنک  يارب  یتیعـضو  نینچ  رد  .تسا  واـف  هب 

یحارط هچملش  هقطنم  رد  هاپس  لضفلاوبا  ترضح  رجف و 57  ياه 19  ناگی  هیلوا  ياه  يزوریپ  ساسارب  يالبرک 5  تایلمع  یحارط 
عضاوم و نتـسکش  مهرد  .دـش  ماجنا  يریگ  لفاغ  تیاـعر  اـب  يالبرک 5  تاـیلمع  يالبرک 4 ، تاـیلمع  زا  سپ  هتفه  ود  اـهنت  .دـش 
هب ار  اه  شکتفن  هب  هلمح  هلحرم  نیا  رد  قارع  .داد  رییغت  ناریا  دوس  هب  ار  عاضوا  اددجم  هرصب  قرـش  رد  قارع  یعافد  تاماکحتـسا 

قارع دیدج  ياه  شالت  ياهدمایپ  زا  ناریا  .درک  زاغآ  نآ  نایاپ  يارب  گنج ، ندرک  یللملا  نیب  فده  اب  هدرتسگ و  دیدج و  لکش 
يرارقرب هناهب  هب  سراف  جیلخ  رد  ار  ییاکیرما  ياهوان  روضح  ياه  هنیمز  دنور  نیا  موادـت  .تخادرپ  لثم  هب  هلباقم  هب  دـش و  نارگن 

گنج دوب  نکمم  هنوگچ  گنج  رد  دیدج  دنور  اب  یتیعضو و  نینچ  رد  لاح  .درک  مهارف  یتیوک  ياه  شکتفن  تروکـسا  تینما و 
؟ دبایب نایاپ 

همانعطق نیا  رد  هکنآ  تسخن  دریگ ، یم  تروص  هظحالم  ود  ساسارب  همانعطق 598 » بیوصت   » زا سپ  گنج  مامتا  ناکما  رب  دیکأت 
یقطاـنم اریز  دوب ؛ ناریا  دوس  هب  یماـظن  هنزاوم  نیا ، رب  هوـالع  .دوب  هدـش  هجوت  ناریا  ياـه  هتـساوخ  زا  یخرب  هب  راـب  نیتسخن  يارب 

رد همانعطق  نیا  اهدعب  هک  یلاح  رد  دوب  قارع  ناریا و  يرترب  بجوم  رما  نیمه  دوب و  ناریا  فرصت  رد  قارع  كاخ  زا  ساسح 
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.دوب هتفرگ  سپ  زاب  ار  هدش  فرصت  قطانم  قارع  هک  دش  هتفریذپ  یتیعضو 

ینعی ناریا  یلـصا  ياه  تساوخرد  هک  يا  همانعطق  نیلوا  بیوصت  نامز  اـت  ناریا  تقو  هجراـخ  ریزو  هتفگ ي  هب  تسا  نشور  هچنآ 
شتآ يارب  يرتسب  چیه  هماـنعطق ي 598 ، ینعی  دوب ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  زواـجتم  نییعت  یللملا و  نیب  ياـهزرم  هب  ینیـشن  بقع 

سب شتآ  دوب و  سب  شتآ  دـش  یم  ناریا  هب  هک  يداهنـشیپ  اهنت  ناـمز ، نیا  اـت  دـشن (1) و  هداد  رارق  ناریا  رایتخا  رد  حلـص  سب و 
.دش هداد  ناریا  هب  تازایتما  يرـس  کی  اب  هارمه  حلـص  داهنـشیپ  راب  نیتسخن  يارب  همانعطق 598  بیوصت  اب  .مامت  همین  گـنج  ینعی 

 . (2)

همانعطق ي 598، بیوصت  رد  لاعف  دارفا  زا  یکی  هجراخ و  ترازو  ياـپورا  اـکیرما -  تقو  نواـعم  یناـجیرال ، داوج  دـمحم  ياـقآ 
راشف یتاحیلـست و  میرحت  ددص  رد  اه  ییاکیرما  هکلب  دوبن ، نآ  يارجا  لابند  هب  سک  چیه  دش  بیوصت  همانعطق  یتقو  تسا  دـقتعم 

، لاح نیع  رد  .دوبن (3)  نآ  يارجا  یپ  رد  سک  چیه  تفریذـپ  یم  ار  همانعطق  نامز  نامه  ناریا  رگا  یتح  دـندوب ؛ ناریا  یللملا  نیب 
ار همانعطق  رگا  .درک  دیدهت  ار  ام  یلم  عفانم  ریخأت  نیا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  داقتنا  همانعطق  شریذـپ  رد  ریخأت  زا  یناجیرال  ياقآ 
رد ریخأت  تلع  يو  .میریگب » اه  یقارع  زا  ار  یبوخ  تازایتما  یـشخب ، ره  نداد  سپ  تباب  میتسناوت  یم  میتفریذپ  یم  رتدوز  هام  دنچ 

تسیب تدم  هب  یتح  ینالوط  گنج  يارب  ار  يداصتقا  تیعـضو  دنتفگ  یم  یهورگ  هک  دنک  یم  رکذ  هاگدید  ود  دوجو  ار  شریذپ 
يا هدع  تشذگ  هک  تقو  دنچ  دـیوگ : یم  سپـس  يو  .دنتـشاد  ار  دادـغب  ات  يورـشیپ  ياعدا  يرگید  هورگ  دـننک و  یم  نیمأت  لاس 

 . .میتسه (4) متا  بمب  دنمزاین  يزوریپ  يارب  درک  اعدا  يرگید  تسا و  هتسکشرو  يداصتقا  رظن  زا  گنج  دنتفگ 

تالوحت ام  رگا  هکنیا  تسخن  .دنک  یم  دیکأت  عوضوم  ود  رب  همانعطق 598  شریذـپ  يارب  بسانم  نامز  هرابرد ي  زین  ییاضر  ياقآ 
هب همان  شراگن  هب  نآ  زا  سپ  ناـشیا  .میداد (5)  یم  همتاخ  گنج  هب  رتدوز  دـیاب  میدرک  یم  ینیب  شیپ  ار  قارع  یلاـمتحا  یماـظن 

كرحت لامتحا  ینیب  شیپ  نیدرورف 1366 و  رد  ماما 

231 ص :
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ص 4. ، 1384  / 2  / 8 قرش ، همانزور  هاپس ، قبسا  هدنامرف  ییاضر  نسحم  . 620 - 2

.1367  / 5  / 23 ناهیک ، همانزور  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  اب  هبحاصم  یناجیرال ، داوج  دمحم  . 621 - 3
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« .دوب بسانم  میتفریذـپ  یم  ار  همانعطق  لاس 1366  رویرهـش  رد  رگا  لاح  نیا  اب  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا  قارع  شترا  یماـظن 
 . (1)

شترا تامجاهت  زا  لصاح  تیعـضو  شیادیپ  اب  هک  انعم  نیدـب  .تسا  جـیاتن  ساسارب  رتشیب  دـش  هداد  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاحیـضوت 
نیا ات  عوضوم  رگا  تروص  نیا  رد  میتفریذپ  یم  ار  همانعطق  نآ  زا  لبق  دوب  بسانم  دوش  یم  دـیکأت  همانعطق  شریذـپ  مالعا  قارع و 

تسا دقتعم  دوب  هجراخ  ترازو  نالوئسم  زا  یکی  هک  یناجیرال  ياقآ  هکنیا  نمـض  دشن ؟ مادقا  هنیمز  نیا  رد  ارچ  دوب  نشور  هزادنا 
اکیرما شالت  ناشیا ، رظن  زا  عوضوم  نیا  لیلد  .دوبن  نآ  ندرک  ییارجا  لابند  هب  سک  چـیه  میتفریذـپ  یم  نامز  نامه  رد  رگا  یتح 

.دوب ناریا  یتاحیلست  میرحت  يارب 

هب دـیاب  رگید ، تراـبع  هب  .دـنک (2)  یم  يوریپ  یـصاخ  قطنم  زا  گنج  زاغآ  دـننامه  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  تسا  نشور  هکناـنچ 
زاغآ رد  رثؤم  لماوع  تاظحالم و  هیلک  هب  يریذـپ  ناکما  عقاو  رد  درک و  هجوت  گنج  هب  نداد  نایاپ  ای  گنج  زاغآ  يریذـپ  ناکما 

دوش صخـشم  ات  درک  هجوت  دش  بیوصت  همانعطق 598  هک  یطیارـش  هب  دـیاب  هظحالم  نیا  اب  .دراد  طابترا  گنج  هب  نداد  همتاخ  اـی 
؟ داد نایاپ  گنج  هب  دوب  نکمم  نامز  نآ  رد  ایآ 

بیوصت هب  اکیرما  هرگنک  رد  تیوک  ياه  شکتفن  تروکـسا  دـعب  زور  کی  دـش و  بیوصت  ریت 1366  خیرات 30  رد  همانعطق 598 
لکریبد اب  يراکمه  زاغآ  لاح  نیع  رد  همانعطق و  شریذـپ  زا  عانتما  .دـش  مهارف  سراف  جـیلخ  رد  اـکیرما  روضح  هنیمز ي  دیـسر و 

سراف و جـیلخ  رد  اکیرما  روضح  زا  ینارگن  ساسارب  یماظن  هظحالم ي  .دوب  یـسایس  یماظن و  هظحالم ي  ود  زا  رثأتم  للم  نامزاس 
يارب قارع  هک  یلاح  رد  دوب  روشک  نیا  لثم  هب  هلباقم  تسایس  زا  يریگولج  ناریا و  راهم  لابند  هب  اکیرما  اریز  دوب  قارع  زا  تیامح 

.تشادن یتیدودحم  چیه  دوخ  تالمح 

232 ص :

ذخأم 61. . 624 - 1
تیوک گنج  دـسیون : یم  درگن و  یم  يرگید  هیواز ي  زا  عوضوم  نیا  هب  تیوک  گـنج  هب  هراـشا  اـب  يرگزلبیه  سیرک  . 625 - 2

ص يریگرد ، نیون  تسایـس  نردـم  تسپ  گـنج   ) .تسا رتراوشد  گـنج  رد  يزوریپ  زا  حلـص  يرارقرب  یعقاوم  رد  هک  داد  ناـشن 
(. 89
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.درک ضامغا  نآ  زا  اکیرما  اما  دندرک  هلمح  اکیرما  كراتسا  وان  هب  اه  یقارع  هرود  نیمه  رد  هکنانچ 

اذل تشاد و  هلصاف  ناریا  ياه  هتـساوخ  اب  یلو  دوب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ناریا  يارب  یتازایتما  یـسایس  رظن  زا  همانعطق  نیا  رد  هچ  رگا 
يرت بسانم  تیعـضو  رد  گنج  رهـشمرخ ، حتف  زا  سپ  لاس  جنپ  تشذـگ  اب  هدـش و  فرـصت  ياه  نیمز  رب  اکتا  اب  دـش  یم  روصت 

روتسد رد  زواجتم (1)  نییعت  هتیمک  لیکـشت  اب  نآ  ندرک  ییارجا  همانعطق و  ياهدنب  رد  رییغت  يارب  شالت  لیلد  نیمه  هب  .دبای  نایاپ 
همانعطق ناریا  هک  یتروص  رد  و  دوب ؟ نکمم  نآ  بیوصت  زا  سپ  هلصافالب  همانعطق  شریذپ  ایآ  تاحیـضوت  نیا  اب  .تفرگ  رارق  راک 
هماـنعطق قیرط  زا  گـنج  دوب  رارق  رگا  هک  دـش  یمن  حرطم  شـسرپ  نیا  اـیآ  نینچمه  دیـسر ؟ یم  ناـیاپ  هب  گـنج  تفریذـپ  یم  ار 

نینچ رودص  يارب  للم  نامزاس  اب  مزال  ياه  شالت  دـیماجنا و  لوط  هب  لاس  جـنپ  تدـم  هب  ارچ  دـسرب  مامتا  هب  للم  نامزاس  بوصم 
؟ .تفرگن تروص  يا  همانعطق 

هراشا دروم  طیارـش  اما  تشادن ، دوجو  گنج  نایاپ  ناکما  هک  دهد  یم  ناشن  همانعطق 598  بیوصت  واف و  زا  سپ  تیعضو  یـسررب 
.تسا هدوب  گنج  مامتا  هوحن  ساسارب  رتشیب  گنج  مامتا  يارب  بسانم  تیعضو  ناونع  هب 

اهدمایپ للع و  ناریا : يریگ  میمصت 

ینایاپ ياه  هام  یماظن  یـسایس -  تالوحت  هلمج  زا  فلتخم  لـماوع  ریثأـت  گـنج و  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  ناریا  يریگ  میمـصت  تلع 
همتاخ ي رب  نآ  ریثأت  گنج و 

233 ص :

نیا شریذـپ  زا  شناـیماح  قارع و  ـالباقتم  .تـشاد  تـیمها  یـسایس  یقوـقح و  رظن  زا  زواـجتم  نـییعت  رب  ناریا  يراـشفاپ  . 626 - 1
هب قارع  زواجت  قارع ، دیدج  تلود  لاس 1384 ، تشهبیدرا  رد  قارع  هب  يزارخ  ياقآ  رفس  رد  هتبلا  دندرک ؛ یم  يراددوخ  عوضوم 

ینب .دوب  زواجتم  نییعت  هتیمک  لیکـشت  لاـبند  هب  همانعطق 598  بیوصت  زا  سپ  ناریا  تاـظحالم  نیمه  ساـسارب  .تفریذـپ  ار  ناریا 
دودـح یط  ناریا  : » دـنک یم  حیرـصت  تسا  ناریا  يریگ  میمـصت  زا  داقتنا  لابند  هب  هکنیا  دوجو  اب  دوخ ، تارطاخ  باـتک  رد  ردـص 

سرد باتک   ) .دنک یلمع  دناوتب  ار  زواجتم ) ناونع  هب  مادص  مالعا   ) هتـساوخ نیا  ات  درک  یم  تیلاعف  یـساملپید  ههبج  رد  لاس  کی 
نییعت هتیمک  ادـتبا  هک  دوب  راتـساوخ  لاح  هب  ات  ناریا  : » تفگ همانعطق  شریذـپ  مالعا  زا  سپ  زین  یمـشاه  ياقآ  ص 500 ) هبرجت ، و 
نسحم همان  نایاپ  « ) .دنک یم  رظن  فرص  دوخ  طرش  نآ  زا  هدمآ  شیپ  هک  دیدج  طیارش  هب  هجوت  اب  العف  یلو  دوش  لیکـشت  زواجتم 

(. ص 159 و 160 یمالغ ،
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مارهـش .دوش  یم  هراشا  دروم  دـنچ  هب  نآ  تیمها  هب  رظن  هک  تسا  هدـش  یتوافتم  ياه  لـیلحت  اـه و  هاگدـید  روهظ  بجوم  گـنج 
تـسناوت یم  دزادـنا  یم  رطخ  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  تیدوجوم  گـنج  همادا ي  هکنیا  روصت  اـهنت   » هک تسا  رظن  نیا  رب  نیبوـچ 

دش ثعاب  عیاقو  زا  هعومجم  ود  هک  تفگ  نینچ  ناوت  یم  هداس  روط  هب  دنک  یم  هفاضا  يو  .دشاب » حلـص  هرکاذم  يارب  یعطاق  لیلد 
زا يریگ  هرهب  يرهـش و  قطانم  هیلع  دربرود  ياه  کشوم  زا  قارع  دیدش  هدافتـسا  لوا  دریذپب : ار  سب  شتآ  لیاوا 1367  رد  ناریا 

هیحور ي نتفر  نیب  زا  هژیو  هـب  ینیمز و  تردـق  نزاوـت  رد  رییغت  لوا ) لـیلد  هجیتـن   ) مود اـه و  هـهبج  رد  ییایمیـش (1)  ياه  حالس 
تـسد زا  ار  تایلمع  راکتبا  یقارع  نایماظن  : » دسیون یم  دهد و  یم  حیـضوت  ار  یماظن  تردـق  نزاوت  يو  .دوب (2)  یناریا  ياهورین 

زا ییایمیش  یکـشوم و  تالمح  زا  سپ  هک  رما  نیا  .دندوب  هدرک  ینیـشن  بقع  هب  روبجم  ار  یناریا  نازابرـس  هتفرگ و  سپ  اه  یناریا 
ناریا هک  دوب  یناوت  ورین و  هیحور ، .تسا  هدش  هتسکش  نایناریا  هیحور ي  اتیاهن  هک  داد  یم  ناشن  دوب  هتـسویپ  ققحت  هب  قارع  فرط 

، لـکوت هیحور ، اریز  دوب ؛ هتفر  تسد  زا  رگید  اـما  درک  یم  هیکت  نآ  هب  فـلتخم  ياـه  هنیمز  رد  دوـخ  ياـهدوبمک  ماـمت  لـباقم  رد 
یکدی تاعطق  ای  امیپاوه  دـننام  ییاهدوبمک  فالخرب  دروآ و  تسد  هب  هبـش  کی  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  راکتـشپ  ترارح و 

رد 28 و 29 هک  دوب  يا  هناگود  هثداح  گنج  دنور  رد  رییغت  گنهابرـض  نیبوچ  رظن  زا  .درک (3)  هیهت  یجراخ  عباـنم  زا  ناوت  یمن 
هب واف  .دوب  اکیرما  ناگوان  هلیـسو ي  هب  یناریا  یتشک  دنچ  مادهنا  واف و  رد  ناریا  تسکـش  نآ  دـش و  دراو  ناریا  هب  نیدرورف 1367 

یناور یسایس و  ظاحل  زا  نیبوچ  هتفگ 

234 ص :

عمج رد  یمتا  حالـس  هب  یباـیتسد  ماـهتا  روـشک و  نیا  هب  هدراو  ياـهراشف  هب  هراـشا  اـب  تیوـک  هب  زواـجت  زا  سپ  مادـص  . 627 - 1
ياه حالـس  ام  .میرادن  متا  بمب  هب  زاین  ام  دیوگ : یم  يو  .تسا  هجوت  لباق  هک  دـنک  یم  هراشا  یعوضوم  هب  قارع  حلـسم  ياهورین 

ییایمیش حالس  نیا  یتقو  .دشاب  یم  يوروش  اکیرما و  رایتخا  رد  طقف  حالس  نیا  ام  عالطا  قبط  میراد و  رایتخا  رد  هناگود  ییایمیش 
حالـس نیا  هک  میوگ  یم  اه  یقارع  عالطا  تهج  دنک : یم  هفاضا  سپـس  يو  .میراد  متا  بمب  هب  يزاین  هچ  تسه  قارع  رد  هناگود 

؛ میدربن راک  هب  اه  یناریا  هیلع  نآ  دوجو  مغر  یلع  ام  دوب و  دوجوم  قارع  رد  گـنج  رخآ  لاـس  رد  رخاوا ، رد  هناـگود ) ییایمیـش  )
، سراف جیلخ  لوا  هرادا  هجراخ ، ترازو  نتلوب  ، 1369  / 1  / 14  ) .دوب یفاک  میتشاد  رایتخا  رد  هک  ییاه  حالس  هک  میتسناد  یم  اریز 

(. ص 5 و 6 ، 1369  / 2  / 10
ناتسبات هرامش 10 ، هاپـس ، سوفاد  یماظن ، ياه  یـسررب  همانلـصف  سب ،» شتآ  ات  انگنت  زا  گنج  ناریا و  ، » نیبوچ مارهـش  . 628 - 2

ص 130. ، 1371
ص 132. نامه ، . 629 - 3
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ار ناریا  گـنج ، لاـس  شـش  زا  سپ  نآ  نداد  تـسد  زا  تـفر و  یم  رامـش  هـب  ناریا  تیقفوـم  لبمـس  اریز  دوـب ؛ تـیمها  رپ  رایــسب 
 . .دوب (1) یناور  دعب  رد  هنزاوم  رییغت  يایوگ  نتفرگ  سپ  نآ  زا  رت  مهم  یلو  داد  یم  هولج  تسدیهت 

هـس هراـبرد ي  تفاـیرییغت  یـساسا  یتروص  هب  ( 1367  ) راـهب 1988 رد  گـنج  دـنور  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  دوـخ  باـتک  رد  نمزدرک 
قارع حلسم  ياهورین  رد  مهم  تارییغت  يرس  کی  ماجنا  تسخن  : » دسیون یم  گنج  زا  هلحرم  نیا  هدنهد  لکـش  لماوع  زا  هعومجم 

یماظن و یسایس -  ياه  تسکش  هدش  هتشابنا  تاریثأت  لیلد  هب  گنج  همادا ي  يارب  ناریا  ییاناوت  رییغت  مود ، نآ ؛ مزال  ياه  هویش  و 
هدـنیازف ياوزنا  و  سراـف )  ) جـیلخ رد  یبرغ  ياـهورین  روـضح  دوـب ، سوـسحم  رتـمک  هک  لـماع ، نیموـس  گـنج و  تیریدـم  ءوـس 

 . (2) .دوب » ناریا  یساملپید 

تروص هچنآ  گنج ، هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  يریگ  میمصت  رد  يداصتقا  یماظن و  یسایس -  فلتخم  لماوع  شقن  زا  رظن  فرص 
تامدقم لبق  اه  تدم  زا  هک  ار ، واف  هب  هلمح  ناریا  یتفن  ياهوکس  هب  اکیرما  هلمح ي  اب  نامزمه  قارع  هک  دوب  حرـش  نیا  هب  تفرگ 

ار مزال  ياه  يزاسریز  هاـم  قارع 26  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هاپـس ، تقو  هدـنامرف  ییاضر ، ياقآ  .درک  زاغآ  دوب ، هدـش  مهارف  نآ 
يزیر همانرب  واف  يریگ  سپ  زاب  يارب  زکرمتم  تروص  هب  دیـشرلادبع  رهام  رما  تحت  متفه  هاپـس  .دوب  هداد  ماـجنا  واـف  هب  هلمح  يارب 
ریـسا رفن  دص  .دیماجنا  لوط  هب  تعاس  قارع 36  هلمح  زا  سپ  واف  طوقـس  .دندوب  يو  رما  تحت  مه  دراگ  ياهرکـشل  .دـندرک  یم 

هچملـش : » دیوگ یم  يدعب  دنور  يریگ  لکـش  قارع و  تالمح  موادت  هرابرد ي  ناشیا  .دندیـسر » تداهـش  هب  رفن  دصناپ  دـندش و 
میدوبن ریگ  لفاغ  میتشاد و  هبقع  .میدوب  واف  هب  قارع  هلمح  نامز  زا  رت  هدامآ  اـم  هک  یتروص  رد  درک  طوقـس  تعاـس  تشه  زا  سپ 

موس کی  رد  یلو  میتسناد  یم  ار  هلمح  تعاس  میتشاد و  رایتخا  رد  طایتحا  يورین  .میتشاد  روضح  میدوب و  هدرک  تیوقت  ار  طوطخ 
.دوب هداد  کیتکات  رییغت  دوب و  دـنمتردق  نمـشد  یلو  مینک  ظفح  ار  هچملـش  تشاد  دوجو  هدارا  .میداد  تسد  زا  ار  هچملـش  نامز ،

شترا یعافد  طوطخ  هب  قارع  نآ  زا  سپ  .دوب  نونجم  ریازج  هب  هلمح  رد  قارع  تردق  جوا 

235 ص :
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يارب ییورین  هک  یلاح  رد  دیـسر  زرم  هب  قارع  دـش و  رارکت  گنج  لوا  ياه  ینیـشن  بقع  تفرگ و  تاـناکما  ریـسا و  درک و  هلمح 
 . (1) .تشاد » دوجو  ناریا  كاخ  هب  قارع  دورو  رطخ  تشادن و  دوجو  زرم  رد  رارقتسا 

شریذپ گنج  ياه  ههبج  هعماج و  رد  نآ  یناور  یحور و  ياهدمایپ  گنج و  هنزاوم  رد  رییغت  یماظن و  دیدج  تیعـضو  شیادیپ  اب 
طیارـش و حیـضوت  .تشادـن  دوجو  يرگید  هنیزگ ي  یتیعقوم  نینچ  رد  اریز  دوب ؛ ریذـپان  بانتجا  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  هماـنعطق و 
: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  هییاضق  هوق  تقو  سیئر  یلیبدرا ، يوسوم  ياقآ  .تسا  هجوت  لباق  دش  رجنم  همانعطق  شریذپ  هب  هک  يدنور 
هک دوب  همانعطق  شریذپ  زا  شیپ  بش  هس  ود  دیاش  .منک  یم  ضرع  ار  نآ  زا  یشخب  کی  نم  هک  تسا  یلصفم  ثحب  کی  همانعطق  »

.دوب اجنآ  مه  اقآ  دـمحا  هدـنب ، ریزو و  تسخن  يوسوم  ياقآ  یمـشاه ، ياقآ  يا ، هنماخ  ياقآ  .میدوب  رفن  جـنپ  ام  ارهاظ  بش ، کی 
هتخیر مهرد  رادقم  کی  ام  عاضوا  هک  دوب  واف  طوقس  زا  دعب  هتبلا  تسیچ ؛ ناشرظن  هک  مینیبب  ات  ماما  ترـضح  شیپ  میورب  دش  رارق 

شرازگ اجنآ  رد  ماما ، تمدخ  میتفر  ام  .درادن  بیع  دییایب ، تروص  نیمه  هب  امـش  دـنتفگ : نایاقآ  مدوب ، ضیرم  يرادـقم  نم  .دوب 
نم  (2) دز ، یمن  فرح  هک  یسک  اهنت  .داد  یم  شرازگ  رتشیب  اذل  دوب  یمـشاه  ياقآ  تفر  یم  ههبج  رتشیب  هک  یـسک  نآ  .دش  هداد 

حیرـص و یلیخ  ماما  هن ؟ ای  مینک  لوبق  ار  همانعطق  دـیاب  هدـمآ  شیپ  هک  یعـضو  نیا  اب  هک  دوب  نیا  ام  رظن  .مدوب  ضیرم  نوچ  مدوب ،
 . (3) .میدمآ » میتساخرب و  دش ، متخ  اج  نیمه  هب  بش  نآ  .هن » : » تفگ عطاق 

رباـنب .تفاـی  همادا  روشک  نارـس  هرفن ي  جـنپ  عمج  رد  اـه  یـسررب  دوـب  هدـمآ  شیپ  هک  یتیعـضو  قارع و  تـالمح  همادا ي  هب  رظن 
رارق هرخالاب  .دشاب  هتـشگرب  ناشرظن  دیاش  ماما  شیپ  میورب  هک  دـش  تبحـص  میدـش ، عمج  مه  زاب   » یلیبدرا يوسوم  ياقآ  حیـضوت 

ربخ اب  ماما  .لخاد  تفر  درک و  مامت  ار  زامن  ام  زا  لبق  ماما  میتفر  هک  ام  دـناوخ  یم  دوخ  هناخ  رد  ار  زاـمن  ماـما  .میتفر  میورب و  دـش 
يارب هک  دوب 

236 ص :

.1374  / 11  / 26 ذخأم 67 ، . 632 - 1
توکـس ارچ  تفگ  نم  هب  هسلج  ياضعا  زا  یکی  ماما ، اب  هسلج  مامتا  زا  سپ  : » دـیوگ یم  هبحاـصم  زا  یـشخب  رد  ناـشیا  . 633 - 2

.»؟ دیدزن یفرح  دیدرک و 
ص 6. ، 1383  / 2  / 17 باتفآ ، همانزور  اب  هبحاصم  یلیبدرا ، يوسوم  هللا  تیآ  . 634 - 3

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 1225 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_236_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_236_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_236_3
http://www.ghaemiyeh.com


، تسا حالـص  دنیوگ  یم  اقفر  دـید  هک  یتقو  .منک » یمن  نم   » هک تفگ  ماما  .دـش  عورـش  تبحـص  زاب  لخاد ، میتفر  .میا  هدـمآ  هچ 
هتشک مه  ام  دنوش ، یم  هتشک  ههبج  رد  اه  ناوج  همه  نیا  زور  ره  دوش ؟ یم  يزیچ  دنشکب  ار  رفن  شـش  جنپ  ام  همه  دنزیرب  : » تفگ
تسا نیا  تیاهن  میوش ، هتشک  ام  هک  دنزادنیب  یکـشوم  نآلا  رگا  نوچ  دییامرف ، یم  ار  تروص  نیرتهب  امـش  متفگ : نم  .میوش » یم 

هاشنامرک ات  ار  ناتـسزوخ  ناتـسا  دنیایب  اهنیا  رگا  تسه ، مه  تروص  نیا  زا  رتدـب  اما  ..میا  هدرم  رتولج  لاس  هد  ای  شـش  جـنپ  ام  هک 
نآ دـننک ، یم  عطق  دـنک  یم  نیمأت  ار  مدرم  نان  هک  يزیچ  نآ  زا  ار  اـم  تسد  .دـنریگ  یم  هک  ار  تفن  دـنیاین ، ولج  رگید  دـنریگب و 

ماما .تسا  رتدب  عضو  نیا  دوب ؟ نیا  دینکب ، دیتساوخ  یم  امـش  هک  يراک  دنتفگ  مدرم  رگا  .میهدب  ار  مدرم  باوج  میناوت  یمن  تقو 
مدرم رگا  یتح  منک  یم  لوبق  ار  همانعطق  نم  تفگ : دوب  هدنامرف  تقو  نآ  رد  هک  یمشاه  ياقآ  تسیچ ؟ امش  داهنـشیپ  الاح  دومرف :
دییأت ار  نآ  یگمه  مه  ام  دنک و  لوبق  ار  همانعطق  ناشیا  هک  دـش  رارق  لوا  .دـننک  کمک  نم  هب  مه  نارگید  یهتنم  دـنزیرب  مرـس  رب 
 . (1) .دش » مامت  بش  نآ  دیسر و  اجنیا  هب  ثحب  .دیایب  ام  کمک  هب  ماما  هنرگ  و  چیه ، هک  دش  فرطرب  ینارحب  هیضق  رگا  .مینک 

لاح رد  نآ  شور  اهنت  تسا و  هدـش  لـصاح  گـنج  نداد  ناـیاپ  يارب  هیلوا  عاـمجا  قفاوت و  دیـسر  یم  رظن  هب  هسلج  ماـمتا  زا  سپ 
: دـیوگ یم  ماما  تفگ  دز و  گنز  اقآ  دـمحا  میباوخب  هکنیا  زا  لـبق  میدـمآ  اـم  : » دـیوگ یم  یلیبدرا  يوسوم  ياـقآ  .تسا  یـسررب 

ماما هکنیا  لثم  .دـیوگب  ار  شرکف  نیرخآ  ماما  هک  میدوب  رظتنم  حبـص  ادرف  ام  .دـینک » راک  هچ  هک  میوگب  نم  ات  دـیراد  هگن  تسد  »
همئا دارفا و  امـش  .مهد  یم  ار  هیعالطا  مریذپ و  یم  نم  : » تفگ ماما  .تسین  رفن  جنپ  ای  رفن  ود  رفن ، کی  راک  نیا  هک  دوب  هدرک  رکف 

ار ناشرظن  هک  داتـسرف  هوق  هس  هب  تشون  هک  ار  هیعـالطا  ماـما  .مهد » یم  ار  هیعـالطا  ادـعب  میوگب  اـهنآ  هب  لوا  دـینک  عمج  ار  هعمج 
 . (2) .دش » لوبق  روط  نیا  همانعطق  .هن  ای  درک  یتارییغت  مناد  یمن  هک  دنیوگب 

اب هک  يا  هسلج  هراـبرد ي  ناتـسزوخ ، ناتـسا  رد  هیقف  یلو  هدـنیامن ي  يربـهر و  ناـگربخ  سلجم  وـضع  يریازج ، يوـسوم  ياـقآ 
رگید دارفا  روشک و  هعمج  همئا  روضح 

237 ص :
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هـسلج عوضوم  میتسناد  یمن  هک  میدـش  توعد  يا  هسلج  هب  هماقم  یلاعت  هللا  یلعا  ماما  ترـضح  فرط  زا  : » دـیوگ یم  دـش  رازگرب 
ره میدرک و  یظفاحادخ  رگیدـکی  زا  هناحبـص  فرـص  زا  سپ  حبـص  .مدوب  نامهم  یناخمـش  ياقآ  لزنم  رد  ار  بش  هدـنب  تسیچ ؟

.تسا هدوب  یکی  نامدـصقم  دـش  مولعم  میدـید ، ار  رگیدـکی  يروهمج  تسایر  رد  يولج  یلو  تفر  شدوخ  راک  لاـبند  هب  یـسک 
بالقنا مظعم  ربهر  هسلج  سیئر  .دوب  سب  شتآ  لوبق  نالعا  و  هرـس )  ) سدق ماما  ترـضح  فرط  زا  گنج  متخ  هسلج  نآ  عوضوم 
تیصخش زا  يرگید  عمج  یبورک و  یناجنسفر ، یمشاه  ینک ، يودهم  ینیکشم ، ماظع  تایآ  دندوب ، تقو  روهمج  سیئر  هک  دوب ،

هللا همحر  اقآ ، دمحا  دیس  جاح  هلیسو  هب  ماما  ترضح  همان  تئارق  اب  نآرق  تئارق  زا  سپ  هسلج  .دندوب  روشک  یسایس  یماظن و  ياه 
اب متفگ : دیسر  نم  تبون  یتقو  اذل  تسا  فارحنا  لاح  رد  ثحب  مدید  نم  دندرک ، تبحص  نارضاح  زا  رفن  هس  ود  .دش  عورش  هیلع ،

بلطم هیـشاح ي  رد  طقف  نم  ...تسین و  ام  يارب  یفرح  ياج  گنج ، نایاپ  رب  ینبم  ماما ، ترـضح  فرط  زا  عضوم  نـالعا  هب  هجوت 
لاور دش و  عقاو  رثؤم  هدـنب  ضرع  ادـخ  فطل  هب  ...و  هلئـسم  ضراوع  اب  لماعت  هوحن ي  نالعا ، تیفیک  دـننام  مدرک  نایب  یـضیارع 
رگید يا  هدع  یمالسا و  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  تلود ، ياضعا  روضح  اب  یمومع  هسلج  زور  نآ  رصع  .درک  صخشم  ار  ثحب 

 . (1) .دش » تئارق  ماما  ترضح  همان  رازگرب و  سلجم  لحم  رد  روشک  یعامتجا  یسایس  ياه  تیصخش  زا 

رضاح صاخشا  یضعب  دوش  تئارق  نآ  مامتا  گنج و  هرابرد ي  ماما  مایپ  ات  دش  رازگرب  روشک  نالوئسم  روضح  اب  هک  يا  هسلج  رد 
نامز نامه  رد  هکنانچ  .درک  یم  نایب  ار  تیعـضو  نیا  هب  ضارتعا  لاح  نیع  رد  ینارگن و  هک  دـنداد  ناشن  ییاـه  شنکاو  هسلج  رد 

تـشه هلـصاف  نیا  رد  تسیاب  یم  ام  : » تفگ دـش  رجنم  هجیتن  نیا  هب  هچنآ  هراـبرد ي  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  زا  یکی 
یگدنز ههبج  تشپ  رد  مه  میدیگنج و  یم  ههبج  رد  مه  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  زورما  تیعضو  .میدرک  یم  ایهم  ار  نامدوخ  لاس 

هک دنک  یم  مکح  هنوگ  نیا  طیارش  .دننک  یم  یگدنز  مه  يا  هدع  دنگنج و  یم  يا  هدع  میدرک  یم  ار  دوخ  يداع 

238 ص :

ناتـسا رد  هیقف  یلو  هدـنیامن  يربهر و  ناگربخ  سلجم  وضع  يریازج  يوسوم  یلع  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  اب  وگ  تفگ و  . 637 - 1
ص 12. ، 1382  / 9  / 8 ناهیک ، همانزور  ناتسزوخ ،
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طوقس هب  هراشا  اب  ناشیا  .دیآ » یم  دوجو  هب  یگدننکش  هعماج  يارب  دوشن  هتفرگ  میمـصت  رگا  تسین و  رارمتـسا  لباق  تیعـضو  نیا 
لکـشم .دنام  دهاوخ  یقاب  نانچمه  گنج  لکـشم  دوشن  یـسررب  اه  فعـض  یبای و  هشیر  لکـشم  ات  تسا  حـضاو  : » دـیوگ یم  واف 

 . (1) .تساهورین » نداد  رده  هب  ندرک  فلت  تقو  تسا و  يژتارتسا  نآ  هب  ندیسر  هار  بسانم و  يژتارتسا  ذاختا  ام  زورما 

یتیالو ياقآ  هتفگ ي  هب  .تفرگ  تروص  مادـقا  نیا  دـش و  لصاح  قفاوت  همانعطق 598  شریذپ  یمـسر  مالعا  يارب  تروص ، ره  رد 
، دندش ریگ  لفاغ  دریذپ ، یمن  ناریا  تسا و  هتفریذپ  ار  همانعطق  قارع  هک  دندرک  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  موادم  هک  یبرغ  ياهروشک 
ار قارع  ات  دـش  جیـسب  ایند  تیعـضو  نیا  رد  .درک (2)  یم  هلمح  مه  زاـب  هک  دوـب  قارع  نیا  میدوـب و  هتفریذـپ  ار  حلـص  اـم  هک  ارچ 

دندروآ راشف  مادص  هب  اه  یبرغ  همه ي  .تفر  قارع  هب  نتگنشاو  رد  ناتسبرع  ریفس  ناطلـس ، نب  ردنب  .دریذپب  ار  همانعطق  هک  دراداو 
، مدوب هتفر  كرویوین  هب  هرکاذم  يارب  للم  نامزاس  لکریبد  توعد  هب  نم  هک  زور  دـنچ  زا  سپ  ماجنارـس  .دریذـپب  ار  سب  شتآ  هک 

یلو .درادن  سب  شتآ  شریذـپ  يارب  يروتـسد  هک  درک  یم  راهظا  مه  زاب  هتبلا  دـمآ و  كرویوین  هب  ایند  راشف  ریز  مه ، زیزع  قراط 
 . .تفریذپ (3) دادرم 1367  زور 29  رد  ار  سب  شتآ  قارع  ماجنارس  للملا ، نیب  هعماج  دایز  راشف  زا  سپ 

239 ص :

.1367  / 2  / 29 ناهیک ، همانزور  سلجم ، رد  دابآ  فجن  تقو  هدنیامن  يدان ، نیسحمالغ  . 638 - 1
ناگداپ دمآ و  شیپ  زاوها  يرتمولیک  ات 30  دش ، ام  كاخ  دراو  نمشد  یمالـسا ، يروهمج  فرط  زا  همانعطق  لوبق  زا  دعب  . 639 - 2

یط نم  میهاوخب و  کمک  مدرم  زا  هک  میداتفا  رکف  نیا  هب  .دوبن  یفاک  هدمآ  لمع  هب  یعافد  تامادقا  تشاذگرـس و  تشپ  ار  دیمح 
روآدای دننک و  عافد  دوخ  تاسدقم  زا  دنیایب و  ناتـسزوخ  هب  متـساوخ  نانآ  زا  متفگ و  مدرم  هب  ار  قیاقح  همه  ینویزیولت  قطن  کی 

نانآ نیب  رد  هک  دندش  ریزارس  ناتـسزوخ  ناتـسا  يوس  هب  مدرم  راشقا  زا  يریثک  عمج  هللادمحب  .تسا  كانرطخ  للعت  ریخأت و  مدش 
مظعم ماقم  .دندوب  هدش  ههبج  مزاع  یتیعمج  هارمه  دوخ  ياهرهش  زا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ماما  ناگدنیامن  هعمج و  همئا  زا  رفن   72

روش و .دـش  تیعمج  زا  ولمم  یمومع  نکاما  همه  اه و  یلـصم  سرادـم ، دـجاسم ، اه ، ناگداپ  .دوب  فوفـص  شیپاـشیپ  مه  يربهر 
یلـصا هشقن  هک  دش  مولعم  ادعب  .دشن  هدید  وا  زا  يرثا  الـصا  هک  درک  رارف  يوحن  هب  نمـشد  دوب و  مکاح  اج  همه  رب  یبیجع  ناجیه 
داصرم نیرفآرورغ  تایلمع  رارقرب و  ییاوه  لپ  هاشنامرک  زاوها و  نیب  اهورین ، لاـقتنا  يارب  اذـل  تسا  هدوب  روشک  برغ  رد  نمـشد 

تسا يراچانرس  زا  سب  شتآ  شریذپ  دنکن  رکف  ات  دنیبب  ام  زا  یتیعطاق  نمشد  گنج  ياهتنا  رد  هک  میدوب  لیام  مه  ام  .دروخ  مقر 
ناگربخ سلجم  وضع  يریازج  يوسوم  یلع  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  وگ  تفگ و   ) .دـش ققحم  نمـشد  تثاـبخ  اـب  اـم  يوزرآ  نیا  و 

(. ص 12 هرامش 17 ، رذآ 1382 ، هبنش 8  ناهیک ، همانزور  ناتسزوخ  ناتسا  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  يربهر و 
ذخأم 68. . 640 - 3
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میمصت ذاختا  ياه  ترورض  طیارش و  رییغت  هب  نایب و  ار  حلص  هب  دیدج  درکیور  همانعطق  شریذپ  هرابرد ي  هوق  هس  نارـس  تاراهظا 
لوبق مالعا  : » تشادراهظا نارهت  هعمج  زامن  رد  تقو ، روهمج  سیئر  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  .دـنک  یم  هراشا  گـنج  هب  نداد  ناـیاپ  هب 

اب مود  .میتسناد  روشک  بالقنا و  حالـص  هب  ار  سب  شتآ  لوا  تشاد : یـساسا  هدیاف  ود  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هلیـسو  هب  همانعطق 
ار تحلـصم  ود  ره  تلاصا  يدعب  تالوحت  دـش و  راکـشآ  یبلط  حلـص  ياهاعدا  مغر  یلع  قارع  میژر  تیهام  همانعطق  لوبق  مالعا 

سب شتآ  يارب  طرش  شیپ  جنپ  نتشاذگ  سب و  شتآ  نتفریذپن  ینعی  داد ؛ ماجنا  ار  اهراک  نیرت  هنادرخبان  قارع  .تخاس  صخـشم 
تشاذگ و رانک  ار  طرـش  شیپ  ارابجا  ناهج ، یمومع  راکفا  راشف  ریز  مه  دعب  هتفه  دـنچ.درک  عیاض  ناهج  رد  ار  مادـص  ههجو  هک 

 . (1) .تفریذپ » ار  سب  شتآ 

ناشیا .دنک  یم  هراشا  یهجوت  لباق  دیدج و  تاکن  هب  همانعطق  شریذپ  هرابرد  یمالسا ، ياروش  سلجم  تقو  سیئر  یمشاه ، ياقآ 
همادا ار  نآ  دوبن ، مه  اـم  عفن  هب  گـنج  رگا  میدوب  هداد  تنامـض  اـم  رگم  میوگب  دـیاب  مه  هماـنعطق  شریذـپ  دروم  رد  : » دـیوگ یم 

هداد گنج  رد  هک  ییاهراعش  نآ  الصا  گنجب ! رگید  لاس  کی  امـش  دیوگب  دناوت  یمن  زابرـس  هب  هک  دگنج  یم  یتقو  مدآ  .میهدب 
یم ار  اهراعـش )  ) نامه تسیاب  مه  میدـیگنج  یم  اـت  مینک ، متخ  ار  گـنج  خـیرات  نـالف  رد  هک  میتشاد  زاـین  اـم  رگا  یتح  دـش  یم 

گنج رگید  هکنیا  يارب  .میدرک  یم  تسرد  ار  تامدقم  میدرک و  یم  رکف  میتشاد ، میمصت  هک  دوب  یهام  ود  یکی  دیاش  ام  .میتفگ 
تلم تحلصم  یتقو  هک  تسا  یـسک  لقاع  مدآ  هکنیا  زج  دوش ، یمن  یچیه  رب  لیلد  میتفریذپ  ار  همانعطق  هکنیا  نیاربانب  .دوشب  مامت 

ناشیا  (2) .دـنک » لـمع  دـیاب  داد  صیخـشت  یتقو  دـشاب  هدرک  هابتـشا  رگا  یتـح  دـنک  لـمع  نآ  هب  داد  صیخـشت  يزیچ  ار  ماـظن  و 
نیا رد  تشاد ، يریـسم  گنج  .دراد  رگید  تلاح  همانعطق  شریذپ  : » دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  همانعطق  شریذپ  لیالد  هب  نینچمه 

یماظن و یسررب  ام  .مینک  عطق  ار  گنج  درک  یم  راداو  ار  ام  هک  تسا  يا  هلئسم  نیا  دوش و  یم  ینالوط  گنج  رمع  میدید  ام  ریسم 

240 ص :

.1367  / 5  / 22 ناهیک ، همانزور  ، 1367  / 5  / 21 نارهت ، هعمج  زامن  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  . 641 - 1
دحاو سمـش ، نسحم  رفظم ، داوـج  دـمحم  ، 1367  / 9  / 29 رجف ، هراودای  هماـن  هژیو  اـب  هبحاـصم  یناجنـسفر ، یمـشاه  . 642 - 2

ص 48. نارهت 1367 ، رجف ، ههد  داتس  تاراشتنا 
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یمـشاه ياقآ   (1) .میگنجب » رگید  لاس  شـش  یلا  جـنپ  دـیاب  لقادـح  میـسرب  ییاـج  هب  هک  میهاوخب  رگا  میدـید  میدرک  يداـصتقا 
روط هب  دـنا  هتفرگ  میمـصت  عطقم  نیا  رد  رابکتـسا  یناهج و  رفک  : » دـیوگ یم  گرزب  ياه  تردـق  تسایـس  دوجوم و  عناوم  هرابرد 
يارب يا  هداـعلا  قوف  تاراـسخ  هب  رجنم  تسا  نکمم  عطقم  نیا  رد  اـم  يراـشفاپ  دننک (2) و  يریگولج  ام  عیرـس  يزوریپ  زا  يدـج 

دهد یم  ناشن  هک  تسا  نآ  رگید  لیالد  زا  : » درک هفاضا  هراشا و  هچبلح  نارابمب  هثداـح ي  هب  ناـشیا  .دوش » قارع  مدرم  اـم و  مدرم 
هجیتن نیا  هب  ار  ام  دوش  یمن  رکذ  ـالعف  هک  يرگید  هلدا  طیارـش و  نیا  هعومجم  .دوش  بکترم  ار  یتیاـنج  ره  دـنا  هداد  هزاـجا  وا  هب 

 . (3) .دوش » هتفریذپ  روکذم  همانعطق  هک  تسا  نیا  هقطنم  قارع و  ناریا و  تلم  بالقنا و  تحلصم  هک  دناسر 

راک کی  هلابند ي  ای  یماظن  راک  کی  عقاو  رد  همانعطق  نیا  لوبق  : » دیوگ یم  همانعطق  شریذـپ  هرابرد ي  زین  یلیبدرا  يوسوم  ياقآ 
لمحت ار  ام  ایند  هک  میتسناد  یم  ام  .دـنا  هباشم  یتیعـضو  عباـت  دـنوش  یم  نادـیم  دراو  همه  یتقو  هک  تسین  يدـیدرت  .تسا  یماـظن 

مامت داتـسیا و  دنهاوخ  ام  لباقم  رد  تسدکی  تشاذگ و  دنهاوخ  رانک  یلک  هب  ار  ناشدوخ  ياهداضت  برغ  قرـش و  .درک  دـهاوخن 
هبـساحم و .دیوش  حـتاف  امـش  تشاذـگ  دـهاوخن  ایند  هک  دـنتفگ  یم  لحارم  مامت  رد  اهنآ  .تسب  دـنهاوخ  راک  هب  ار  دوخ  تایبرجت 

مه ار  ایند  .دروایب  سراف  جیلخ  هب  ار  دوخ  ییایرد  يورین  هدش  رـضاح  اکیرما  میدـید  اما  میتشاد ، نامدوخ  تاناکما  يور  یتالداعم 
رانک ار  زیچ  همه  مه  دعب  دنز  یم  ار  يربرفاسم  يامیپاوه  یتح  ینلع  روط  هب  نشور و  زور  رد  .دشک  یم  دوخ  لابند 

241 ص :

ص 52. نامه ، . 643 - 1
: دـیوگ یم  هثداح  نیا  هرابرد ي  یمـشاه  ياقآ  .دـش  ینارگن  بجوم  زین  ساـبریا  يربرفاـسم  ياـمیپاوه  هب  اـکیرما  هلمح  . 644 - 2

هلخادم يارب  اکیرما  هک  دش  تشادرب  نینچ  ام  فرط  زا  .دوب  هچ  نآ  تشپ  هک  تسین  مولعم  هدشن و  شاف  ینـشور  هب  سابریا  رارـسا 
هکنیا دوب و  راـطخا  کـی  ساـبریا  هب  هلمح  تسا و  هدرک  نارگن  تخـس  ار  ناـنآ  يزوریپ  لاـمتحا  تسا و  ممـصم  اـم  هیلع  میقتـسم 

ياهوکـس هب  نامزمه  دریگ و  یم  رب  رد  ار  ام  یمدرم  يداصتقا و  یماظن و  فادها  تسین و  لئاق  ناریا  هب  زواجت  يارب  يدح  اکیرما 
، يریفـس دوعـسم  اب  وگ  تفگ و  اه ، تحلـصم  اه و  تقیقح  باتک   ) .دـندرک هلمح  یگنج  ياهوان  یماظنریغ و  ياه  یتشک  یتفن و 

(. ص 97 ، 1378 ین ، رشن 
ص 159 و ، 1374 نمهب ، نارهت ، هاگـشناد  تاراشتنا  یـسایس ، مولع  دـشرا  یـسانشراک  هرود  همان  نایاپ  یمـالغ ، نسحم  . 645 - 3
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اما مینک  ینیب  شیپ  ار  یلامتحا  عناوم  هلـسلس  کی  میناوت  یم  ام  نوچ  میتشاد  مه  قح  میدوب ، هدرکن  ار  باسح  نیا  اـم  .دراذـگ  یم 
 . (1) .دیآ » یم  شیپ  ینیب ، شیپ  لباقریغ  عناوم 

نامرآ فادها و  نایم  فاکش  گنج و  فادها  هب  هجوت  اب  دش و  گنج  همتاخ  بجوم  هک  یـشور  عاضوا و  هب  هجوت  اب  ینیمخ  ماما 
ینالوط هب  داقتنا  نتفرگ  تدـش  زا  سپ  ماما  .تسا  تیمها  زئاح  هک  دـننک  یم  هراشا  یلئاـسم  هب  نآ  ماـمتا  هوحن ي  اـب  گـنج  ياـه 

سپ هام  تفه  لاس 1367 و  دنفسا  رد  روشک  هرادا ي  رد  شور  رییغت  ترورض  نآ و  هرابرد ي  ماهبا  دیدرت و  داجیا  گنج و  ندش 
: دنیامرف یم  سب  شتآ  يرارقرب  زا 

نادب نیا  یلو  میدیـسر  یم  میتسیرگن و  یم  يرتالاب  رتدنلب و  فادها  هب  گنج  رد  میتشاد  رایتخا  رد  ار  بابـسا  للع و  همه ي  رگا  »
هتوک هچ  ....میا  هدـش  مصخ  بولغم  دوب ، مالـسا  تبالـص  تابثا  زواجت و  عفد  ناـمه  هک  دوخ ، یـساسا  فدـه  رد  هک  تسین  اـنعم 
دوـخ زا  راـثیا و  تداـشر و  تداهـش و  سپ  میا  هدیـسرن  ییاـهن  ناـمرآ  هب  ههبج  رد  اـم  نوـچ  دـننک  یم  لاـیخ  هک  ییاـهنآ  دـنرظن 

ندیسر رد  ریخأت  ...میتسین  دوخ  درکلمع  زا  نامیشپ  مدان و  مه  هظحل  کی  يارب  گنج  رد  ام  .تسا  هدیاف  یب  تبالص  یگتـشذگ و 
هدـمآ دوجو  هب  يدایز  عناوم  لمع ، ریـسم  رد  هک  میفرتعم  هتبلا  ...مینک  لودـع  دوخ  لوصا  زا  ام  هک  دوش  یمن  لیلد  فادـها  همه  هب 

 . (2) .مییامن » ضوع  ار  اه  کیتکات  اه و  شور  میا  هدش  روبجم  هک  تسا 

نیرت بسانم  همانعطق ي 598  شریذـپ  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  يریگ  میمـصت  دـش  هداد  حیـضوت  تسا و  نشور  هکنانچ 
نکمم قارع  تامجاهت  راهم  تیعضو  نآ  رد  تسا  نیا  تیعقاو  .دوب  گنج  رد  یماظن  یـسایس -  دیدج  عاضوا  هب  خساپ  يارب  مادقا 
حیحـص ناریا  كاخ  قمع  رد  يورـشیپ  نارهت و  هژیو  هب  اهرهـش  هب  هلمح  يارب  ییایمیـش  حالـس  زا  قارع  هدافتـسا  ینیب  شیپ  دوبن و 

ناریا كاخ  لخاد  هب  ار  دوخ  تالمح  دز و  زاب  رس  نآ  شریذپ  زا  قارع  تفریذپ ، ار  همانعطق  ناریا  هکنیا  زا  سپ  یتح  هکنانچ  دوب ؛
یتیعقوم نینچ  رد  .درک  زاغآ 

242 ص :

.1367  / 9  / 23 رجف ، هراودای  همان  هژیو  اب  هبحاصم  یلیبدرا ، يوسوم  هللا  تیآ  . 646 - 1
ص 94 و 95. دلج 21 ، رون ، هفیحص  ، 1367  / 12  / 3 روشک ، رسارس  نویناحور  هب  مایپ  ینیمخ ، ماما  . 647 - 2
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 - یحور نارحب  نداهن  رـس  تشپ  ییاناوت  مزال و  هنیمز  ندش  مهارف  تروص  رد  عاضوا  رییغت  دوبن و  نکمم  دـیدج  تیعـضو  لمحت 
تقو هدنامرف  همان ي  رد  هک  تشاد  زاین  يرگید  تازیهجت  نامز و  لاس  شـش  ات  جـنپ  هب  لقادـح  قارع ، تامجاهت  زا  لصاح  یناور 
هنوگ ره  گنج  هنحـص ي  روشک و  هقطنم و  یللملا ، نیب  عاـضوا  هک  یلاـح  رد  .تسا (1)  هدش  هراشا  نآ  هب  یمـشاه  ياقآ  هب  هاپس 

شریذپ يارب  يریگ  میمـصت  تحـص  رد  نیاربانب  .تشادن  ار  هدـش  داجیا  تیعـضو  رد  رییغت  گنج و  همادا ي  يارب  تصرف  نامز و 
تـسا هدش  حرطم  نآ  ندش  ینالوط  تلع  گنج و  نایاپ  هوحن ي  هرابرد ي  هک  یـساسا  شـسرپ  اما  .درادن  دوجو  يدیدرت  همانعطق 
.دشاب طوبرم  همانعطق  شریذپ  گنج و  ینایاپ  ياه  هام  یماظن  یـسایس -  عاضوا  هب  خساپ  رد  يریگ  میمـصت  لصا  هب  هکنآ  زا  شیب 
گنج هب  نداد  نایاپ  يارب  يرگید  ياه  لح  هار  اه و  هنیزگ  باـختنا  تیعـضو و  نیا  هب  هدـش  یهتنم  ياهدـنور  هراـبرد ي  عقاو  رد 

.تسا

رگا عقاو  رد  .تسا  گـنج  یماـظن  یـسایس -  تـالوحت  دـنور  ناریا و  يژتارتسا  هب  هجوت  عوضوم  نیا  یـسررب  ياـه  شور  زا  یکی 
تیمهااب هقطنم ي  کی  فرصت  رب  ناریا  يژتارتسا  .تسا  عوضوم  نیمه  دریگ  یم  تروص  ناریا  يریگ  میمصت  زا  يدقن  شـسرپ و 

يزوریپ کی  بسک  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  ناریا و  ياه  هتـساوخ  نیمأـت  روظنم  هب  شناـیماح  قارع و  هب  راـشف  يارب  کـیژتارتسا  و 
هچنآ تفر و  نایم  زا  اجیردت  هیلوا  ینیب  شوخ  .دـش  دـهاوخ  لصاح  ناضمر  تایلمع  اب  يزوریپ  نیا  دـش  یم  روصت  .تشاد  زکرمت 

لـصاح يا  هتـسجرب  يزوریپ  هنوگ  چیه  واف  تایلمع  ات  ساسا  نیا  رب  .درک  نایامن  ار  دوخ  راثآ  دوب  هدـشن  ینیب  شیپ  تابـساحم  رد 
نمهب 1364 رد  واف  تایلمع  ات  دادرخ 1361  رد  رهـشمرخ  حتف  لصاف  دح  رد  هکنیا  نمـض  .دشاب  ناریا  يژتارتسا  اب  قبطنم  هک  دشن 

هرابرد ي هاپس  شترا و  نایم  اجیردت  لاس  هس  تدم  هب 

243 ص :

مزال تاناکما  هرابرد  یمشاه  ياقآ  تساوخرد  هب  خساپ  رد  ناشیا  یصاصتخا ، هبحاصم ي  رد  ییاضر  ياقآ  حیضوت  ربانب  . 648 - 1
درک و يرادرب  هرهب  گنج  هب  نداد  همتاخ  ترورـض  يارب  همان  نیا  زا  یمـشاه  ياقآ  یلو  دـندرک  هیهت  ار  همان  گنج  همادا ي  يارب 

.داد لیوحت  ماما  هب  ار  همان 
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يارب گنج  یلاع  هدنامرف ي  ناونع  هب  یمـشاه  ياقآ  روضح  دمآ و  دیدپ  رظن  فالتخا  تایلمع  ياه  کیتکات  گنج و  یهدـنامرف 
.دـش راوشد  ناریا  يارب  يزوریپ  هب  یبایتسد  قارع  یعافد  ناوت  تاماکحتـسا و  شیازفا  اب  یماـظن  رظن  زا  .دوب  لکـشم  نیا  هب  خـساپ 

شترا زا  لمع  لالقتـسا  هب  هاپـس  لیامت  روه و  هقطنم  رد  ربیخ  تایلمع  یحارط  بجوم  یماظن  ياه  کـیتکات  رد  حالـصا  ترورض 
رد يدیدج  دنور  هجیتن  رد  دش و  بجوم  ار  یـسایس  ياه  لح  هار  هب  هجوت  گنج  ياه  ههبج  رد  یماکان  اجیردت  هکنیا  نمـض  .دش 

.دش هدوشگ  اکیرما  ناریا و  نایم  یناهنپ  هرکاذم  ثحب  نآ  ساسارب  هک  تفرگ  لکش  ناریا  یجراخ  تسایس 

ارجا یحارط و  ار  واف  تایلمع  هاپس  دندرک و  غالبا  هاپـس  رد  ار  ییاوه  ییایرد و  ینیمز ، يورین  هس  لیکـشت  مکح  ماما  دنور  نیا  رد 
.دـش نیمأت  فرـصت و  تیقفوم  اب  سراف  جـیلخ  لامـش  رد  تیمها  اـب  هقطنم ي  نیا  يزور ، هنابـش  گـنج  زور  داـتفه  زا  سپ  درک و 

( واف حتف   ) رجفلاو 8 تایلمع  رد  يزوریپ  اب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  يژتارتسا  رد  رظن  دروم  یماظن  یـسایس -  ياـه  یگژیو 
؟ تشاد يا  هجیتن  هچ  اما  .دوب  نآ  نتشاذگ  نومزآ  هب  لاح  نیع  رد  ناریا و  يژتارتسا  ققحت  هلزنم  هب  واف  حتف  عقاو  رد  .دش  لصاح 

هب راشف  شیازفا  بجوم  هدـنرب ، نودـب  گنج  بوچراـچ  ندـش  هتـسکش  مهرد  ناریا و  دوس  هب  هنزاوم  رییغت  زا  ینارگن  واـف ، زا  سپ 
بسانم تصرف  دصرتم  درک و  فرصت  ار  نارهم  رهـش  هلمج  زا  قطانم  زا  یـضعب  اددجم  كرحتم  عافد  يژتارتسا  اب  قارع  .دش  ناریا 

يا هقباس  یب  وحن  هب  روشک  يداصتقا  یتعنـص و  ياه  تخاسریز  هب  قارع  هدرتسگ ي  تالمح  هکنیا  نمـض  .دوب  واـف  هب  هلمح  يارب 
.دش یم  هدهاشم  زین  قارع  هب  نارگیزاب  ریاس  اکیرما و  يدربهار  یتاعالطا و  ياه  کمک  شیازفا  .دش  زاغآ 

: تشاد ور  شیپ  رد  هنیزگ  هس  يریگ  میمصت  يارب  نآ ، جیاتن  راثآ و  هدهاشم ي  واف و  حتف  زا  سپ  دیدج  تیعضو  رد  ناریا 

244 ص :
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 . (1) یماظن ؛ يزوریپ  اب  گنج  رد  هنزاوم  رییغت  يارب  عبانم  جیسب   - 1

؛) یسایس هرکاذم   ) گنج هب  نداد  همتاخ  شور  فادها و  رد  رییغت   - 2

.نیشیپ ياه  شور  يژتارتسا و  اب  گنج  همادا  رب  يراشفاپ  دوجوم و  عضو  همادا ي   - 3

یم روصت  مه  دادغب  فرصت  اب  یتح  یمـشاه  ياقآ  هتفگ ي  هب  هکنیا  نمـض  تشاد ، زاین  یـساسا  تارییغت  هب  لوا  هنیزگ ي  باختنا 
گنج يارب  روشک  عبانم  نیاربانب  .درک  دهاوخ  يراددوخ  قارع  رب  ناریا  يزوریپ  شریذـپ  زا  ایند  تفای و  دـهاوخ  همادا  گنج  دـش 

.دش یم  ظفح  دیاب  ینالوط 

همانعطق شریذپ  زا  سپ  مادص  راتفر  لقادح  .دبای  همتاخ  گنج  تشادن  لامتحا  هکنیا  نمض  دوبن  نکمم  مه  مود  هنیزگ ي  باختنا 
 . .دش (2) دهاوخ  رجنم  ناریا  هب  راشف  شیازفا  هب  اهنت  قرع  ربارب  رد  حماست  هنوگ  ره  هک  داد  ناشن  تیوک  هب  زواجت  اهدعب  و 

اب گنج  مامتا  هب  ینیب  شوخ  زا  یبیکرت  هنیزگ  نیا  باختنا  تلع  دـسر  یم  رظن  هب  .دـش  باختنا  موس  هنیزگ ي  لـمع  رد  نیارباـنب ،
ظفح رد  لـیلد  نیمه  هب  .دوـب  گـنج  همادا  ناریا و  يزوریپ  ربارب  رد  یناـهج  ياـه  شنکاو  زا  ینارگن  لاـح  نیع  رد  شور و  نیمه 

، گنج هنزاوم  دوجوم و  دـنور  رد  رییغت  لامتحا  زا  دروآرب  دـسر  یم  رظن  هب  نیا ، رب  هوالع  .دـش  یم  دـیکأت  دوجوم  عاضوا  عباـنم و 
رییغت رد  هک  هنوگ  ناـمه  تفرگ  یم  تروص  یباـیزرا  نیا  هک  یتروـص  رد  .تشادـن  دوـجو  تفاـی ، قـقحت  لـمع  رد  هچنآ  دـننامه 

رظندیدجت و بجوم  تسناوت  یم  تشاذگ ، ریثأت  گنج  نایاپ  يارب  همانعطق ، شریذپ  اب  ناریا  ياه  تسایس 

245 ص :

جیسب یهدناماس و  يارب  لاس 1364  رد  هاپس  داهنشیپ  هب  هجوت  تروص  رد  تسا  دقتعم  گنج  ناهدنامرف  زا  دیشر  رادرـس  . 649 - 1
تفگ  ) .دـسرب نایاپ  هب  ناریا  يزوریپ  اب  گنج  هک  تشاد  دوجو  ناکما  نیا  بونج ، رد  تایلمع  ماجنا  فدـه  اب  ورین  نادرگ   1500

(. 1384  / 11  / 16 ینفلت ، يوگ  و 
یم ناشیا  .تسا  هجوت  لباق  هک  دنک  یم  هراشا  يا  هلئسم  هب  دیدج  طیارش  هدهاشم  اب  تقو  ریزو  تسخن  يوسوم  سدنهم  . 650 - 2
دایز گنج  رـسدرد  الثم  هک  میوشب  مهوت  ریـسا  دنچ  ره  ام  رگا  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  گنج  ياه  بیـشن  زارف و  نیا  دـیوگ :

ام نانمـشد  هطقن  نیمه  زا  تسرد  هک  دناسر  دهاوخ  اجنآ  هب  ار  ام  روصت  نیا  اهنیا ، ریاظن  مییایب و  هاتوک  يرادقم  تسا  رتهب  هدـش و 
(. ص 7 ، 67  / 4  / 11 تاعالطا ، همانزور  مالسا ، رادساپ  هلجم  اب  هبحاصم   ) .دننکب هدافتسا 
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.دوش گنج  همادا  رد  رتشیب  لمأت 

ناریا و رب  اهراشف  نانچمه  واف  حـتف  زا  سپ  لاس  ود  تدـم  هب  ات  دـش  ببـس  موس  هنیزگ  باختنا  اب  ناریا  ياه  يریگ  میمـصت  دـمایپ 
اجیردت ناریا  يداصتقا  یماظن و  ناوت  دنور ، نیا  رد  .دوش  رارقرب  يدیدج  هنزاوم  دبای و  شیازفا  نآ  ياهدرواتسد  رب  يزوریپ  هنیزه 

رد ناریا  یهدنامرف  تاناکما و  ناوت و  زا  یشخب  دش و  ریگرد  ههبج  ود  رد  ناریا  سراف ، جیلخ  رد  اکیرما  روضح  اب  تفای و  شهاک 
شرتسگ زا  سپ  ات  داد  تصرف  نامز و  قارع  هب  دـنور  نیا  زا  لـصاح  تصرف  .دش (1)  زکرمتم  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما  اب  يریگرد 

نیا هب  دهد و  رییغت  دـنفآ  هب  دـنفادپ  زا  ار  دوخ  يژتارتسا  نآ ، نایاپ  گنج و  ندرک  یللملا  نیب  فدـه  اب  سراف  جـیلخ  رد  يریگرد 
.تفرگ تسد  هب  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  لمع  راکتبا  داد و  رییغت  ار  طیارش  گنج ، رد  هنزاوم  رییغت  اب  بیترت 

لاس تشه  یط  روشک  ود  هک  ییاه  تسکـش  يزوریپ و  هدرتسگ و  یماـظن  تـالوحت  دوجو  اـب  قارع  ناریا و  گـنج  بیترت ، نیدـب 
گنج ارچ  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  زیزع  قراط  .دیسر  نایاپ  هب  یـسایس  قیرط  زا  دندش  لمحتم  گنج 

رطاخ هب  نآ  نایاپ  یلو  میداد  ناشن  ار  نامدوخ  یماظن  تردـق  گنج  رخآ  گنج و  لوا  رد  ام  دـسیون : یم  دـش  مامت  یـساملپید  اـب 
گنج نیا  نتفرگ  نایاپ  تفگ : دوب  اکیرما  تلود  یمسر  تایرظن  هک  يراتفگ  یط  زین  اکیرما  ویدار  .دوب (2)  یللملا  نیب  تالخادم 

نتفر لیلحت  ببس  هب  طقف 

246 ص :

هب کیوزوین  همان  هتفه  رد  يا  هلاقم  یط  سابریا  يامیپاوه  طوقـس  زا  سپ  اـکیرما ، قبـسا  هجراـخ  ریزو  رجنیـسیک ، يرنه  . 651 - 1
دنتـسه ناهج  رد  ییاهروشک  رتمک  درک : هدیقع  راهظا  يو  .تسا  هدیـسر  ارف  ناریا  اب  هطبار  نتفرگرـس  زا  نامز  درک  هیـصوت  اکیرما 

هراشا اب  يو  .دنشاب  هتـشاد  يراکمه  یتسود و  يارب  ار  لیالد  همه  هتـشادن و  عازن  يارب  یلیلد  چیه  هدحتم  تالایا  ناریا و  دننام  هک 
: تشون سراف  جـیلخ  رد  اکیرما  ناریا و  يریگرد  هب  هراشا  اب  اکیرما  یلـصا  عفانم  زا  یکی  ناونع  هب  ناریا  یـضرا  تیماـمت  ظـفح  هب 

هنالقاع مادـقا  دراد ، يدایز  يایفارغج  هلـصاف  اهنآ  روشک  زا  هک  یتردـقربا  هیلع  ییوج  هزیتس  هک  دـننک  كرد  دـیاب  دوز  ای  رید  اهنآ 
نآ رب  طلـست  ناریا و  هیزجت  يوزرآ  هشیمه  هتفرگ و  رارق  یگیاسمه  رد  هک  يوروش )  ) يرگید تردـقربا  ربارب  رد  ار  اـهنآ  تسین و 

(. 67  / 4  / 25 لیئارسا ، ویدار  ص 44 ، هرامش 119 ، ناریا ، یمالسا  يروهمج  يرازگربخ   ) .دزاس یم  فیعض  هتشاد  روشک 
(. .تسا هدرک  هعلاطم  قارع  هب  رفس  رد  ار  باتک  ناشیا   ) 1378  / 10 هدنسیون 4 /  هب  یناجیرال ، روصنم  رتکد  تاراهظا  . 652 - 2
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گنج نیا  نتفرگ  ناـیاپ  هکلب   (1) تسین ، یماظن  يزوریپ  هب  یباـیتسد  ناـکما  مدـع  هب  قارع » ناریا و   » یهاـگآ اـی  فرط و  ود  هینب 
هتخاس نکمم  حلـص  يرارقرب  يارب  ار  هنالداع  یـسایس و  لح  هار  کـی  لـلم  ناـمزاس  همانعطق 598  هک  تسا  ببـس  نادـب  نینچمه 

 . .تسا (2)

247 ص :

رد شیپ  اه  تدم  زا  ناریا  تسا  دقتعم  اکیرما  رد  اینیجریو  هاگشناد  رد  یتلود  یللملا و  نیب  مولع  داتـسا  یناضمر  روسفرپ  . 653 - 1
(. ص 41 و 42 هرامش 125 ،  67  / 5  / 1 ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يرازگربخ  هیرـشن   ) تسا هدوب  گنج  نیا  هب  نداد  همتاـخ  رکف 

روط هب  ار  همانعطق 598  هامریت 1366  رد  هک  دوبن  یفداصت  دـسرب و  يزوریپ  هب  دـناوت  یمن  هک  دوب  هدـش  هجوتم  یماظن  رظن  زا  ناریا 
رد ناریا  میمـــصت  يو  رظن  زا  و 73 ) ص 72  ، 1380 نارهت ، ناریا ، یجراـخ  تسایــس  يارب  یلیلحت  یبوچراـچ   ) درکن در  لــماک 

نیا هیئوژ 1987  رد  یتقو  تقیقح  رد  هکنیا  يارب  دشاب  ریخا  يداصتقا  عضو  ای  ریخا  یماظن  عضو  نیا  هب  طوبرم  دـیابن  طقف  تقیقح 
ار نیا  هتـشذگ  سکعرب  حالطـصا  هب  ناریا  عـقوم  نآ  رد  دـش  رداـص  قارع  ناریا و  گـنج  هب  عـجار  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  هماـنعطق 

تسا هتشذگ  ناتسبات  شور  نآ  هلابند  تقیقح  رد  ناریا  میمصت  نیا  ظاحل  کی  زا  هک  تفگ  دوش  یم  نیاربانب  ..درکن  در  هلـصافالب 
هک دوب  نیا  هلئسم  نیرت  مهم  رضاح  لاح  رد  .دنکب  هدافتسا  مه  یساملپید  ظاحل  زا  قارع  لباقم  رد  تساوخ  یم  ناریا  هوالع  هب  هک 

هرامش 125، ، 67  / 5  / 1 ناریا ، یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  هیرشن   ) .درادن یلاکـشا  تسه  ناریا  بالقنا  عفن  هب  گنج  عطق  رگا 
یم دوب ، بالقنا  رودـص  لابند  هب  ناریا  هکنیا  ایآ  گنج و  دروم  رد  ناریا  فدـه  هراـبرد  يرگید  ياـج  رد  يو  ص 141 و 142 .)

بـالقنا ندرک  اـپرب  تسخن ، تیوـلوا  یناریا ، ناـیارگ  عـقاو  دـید  زا  هک  تسا  نآ  هناـشن  مک  تـسد  همانعطق 598  شریذپ  دـسیون :
ص ناریا ، یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  يارب  یلیلحت  بوچراچ  باتک   ) .جراخ هب  نآ  رودص  هن  تسا و  لخاد  رد  یمالـسا 

(. 72
 / 5  / 19 اکیرما ، ویدار  ص 36 ، هرامش 144 ، ، 1367  / 5  / 20 هژیو ، ياه  شرازگ  هیرشن  یمالسا ، يروهمج  يرازگربخ  . 654 - 2

.1367
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گنج زا  سپ 

هراشا

کی یط  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یتینما  طیحم  رد  نیداینب  تارییغت  اب  اجیردت  دیـسر  نایاپ  هب  قارع  ناریا و  گنج  هک  نآ  زا  سپ 
دیدهت رطخ  تفرگ و  شلاچ  هب  ار  یمالسا  يروهمج  عفانم  یعون  هب  مادک  ره  هک  دمآ  دوجو  هب  يدیدج  ياه  نارحب  رتشیب ، ههد و 
طوقـس ات  قارع  اب  گنج  مامتا  زا  هک  دش  دهاوخ  یـسررب  ییاه  نارحب  لصف ، نیا  رد  .دنکفا  هیاس  روشک  رب  ددجم  گنج  یماظن و 

.تسا هداد  خر  مادص 

یـسررب نآ  ربارب  رد  ناریا  دربهار  ناریا و  يارب  اه  تصرف  تادیدهت و  فده ، تیهام و  رب  دیکأت  اب  نارحب  ره  راتخاس  بوچراچ و 
: تسا ریز  دراوم  لماش  دش  دهاوخ  یسررب  نارحب  ناونع  هب  هک  یلئاسم  .دوش  یم 

؛ تیوک يریگ  سپ  زاب  يارب  اکیرما  هلمح  قارع و  تسد  هب  تیوک  لاغشا   - 1

؛ ناتسناغفا رد  ناریا  ياه  تاملپید  تداهش  روشک و  یقرش  ياهزرم  رد  شنت  نابلاط و  روهظ   - 2

؛ نابلاط طوقس  ناتسناغفا و  هب  اکیرما  هلمح   - 3

؛ مادص طوقس  قارع و  هب  اکیرما  هلمح   - 4

شالت نوناـک  رد  نآ  تیبثت  سب و  شتآ  يرارقرب  نآ ، شریذـپ  همانعطق 598 و  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تقفاوم  مـالعا  زا  سپ 
یلامتحا ياهدمایپ  گنج و  ياه  ههبج  رد  ناریا  یماظن  تیعضو  یبایزرا  يارب  اه  یقارع  .تفرگ  رارق  ناریا  یماظن  یـسایس -  ياه 

.دندرک زاغآ  هام (1)  ود  يارب  ار  دوخ  یماظن  تالمح  يزیر  هماـنرب  اـب  روشک ، لـخاد  رد  ییارگاو  داـجیا  همانعطق 598 و  شریذپ 
نارهت حتف  يارب  يورشیپ  لابند  هب  قارع  ياه  تسایس  فادها و  بوچراچ  رد  زین  نیقفانم 

248 ص :

ص 211. ، 1378 گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  گنج  نایاپ  نایدورد ، دمحم  . 655 - 1
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 - دوب (1) هدرم  ینوناـق  رظن  زا  هک  همانعطق 598 -  شریذپ  اب  ناریا  دوب  دقتعم  ناریا  اب  دیدج  يدادرارق  داقعنا  يارب  مادـص  .دـندوب 
ام هک  يزیچ  ره  نآ  زا  سپ  هام  ود  ات  رثکادح  تفریذپ  یمن  ار  همانعطق  ناریا  رگا  هک  دوب  رظن  نیا  رب  مادص  .تسا  هدرک  ایحا  ار  نآ 

 . .تفریذپ (2) یم  ار  نآ  ناریا  میتشون  یم  ذغاک  يور 

نیب راشف  اب  هارمه  قارع ، تازواجت  اب  هلباـقم  يارب  ناریا  رد  یمومع  جیـسب  ـالباقتم  هلحرم و  نیا  رد  نیقفاـنم  قارع و  حرط  تسکش 
نیع رد  .میریذپ (3)  یم  ار  سب  شتآ  ام  درک  مالعا  مادص  درک و  دـعاقتم  سب  شتآ  شریذـپ  يارب  ار  اه  یقارع  ماجنارـس  یللملا ،

 . .دوش (4) لصاح  تارکاذم  رد  یتفرشیپ  هکنیا  نودب  تشاد  همادا  كرویوین  ونژ و  رد  تارکاذم  لاس  ود  دودح  رد  لاح ،

دوردـنورا رب  ار  قارع  لـماک  تیمکاـح  قـح  ناریا  هک  دوـب  نآ  راتـساوخ  تسناد  یم  زوریپ  گـنج  رد  ار  دوـخ  قارع  هکنیا  هب  رظن 
نیا زا  ات  دوب  حلص » هن  گنج و  هن   » تلاح همادا  راتـساوخ  اکیرما  هژیو  هب  دندرک  یم  تیامح  قارع  زا  زین  یبرغ  ياهروشک  .دریذپب 

.دوب ریازجلا  دادرارق 1975  وغل  يانعم  هب  قارع  تساوخرد  شریذپ  .دوش (5)  رییغت  شوختسد  ناریا  یجراخ  تسایس  قیرط ،

رایـسب ناریا  یمالـسا  يروهمج  يارب  گنج  لاس  تشه  هب  هجوت  اب  حلـص  هب  گنج  هلحرم  زا  راذگ  يارب  دیدج  تیعـضو  تیریدم 
لرتنک ترورـض  گنج و  هنحـص ي  رد  یماـظن  یـسایس -  دـیدج  تیعـضو  هب  هجوت  ياـنعم  هب  هماـنعطق 598  شریذـپ  .دوب  راوشد 
نیمه هب  .دوب  دهعتم  همانعطق  شریذپ  هب  تبسن  تسخن  هلحرم ي  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نیاربانب ، .دوب  نآ  یلامتحا  ياهدمایپ 

هک نآ  لاح  .تفریذپن  قارع  عضاوم  هب  هلمح  يارب  ار  اهداهنشیپ  یخرب  ماما  گنج ، ياه  ههبج  هب  اهورین  هوبنا  جیسب  دوجو  اب  لیلد ،
.دوب تامادقا  هنوگ  نیا  يارب  یبسانم  هناهب  ناریا  كاخ  زا  یشخب  رد  روشک  نیا  ياهورین  روضح  اه و  یقارع  ترارش  موادت 

ماجـسنا ياه  هنیمز  هدـنیآ ، هب  میمـصت  نیا  لیالد  هب  طوبرم  ياـه  شـسرپ  يراذـگاو  همانعطق 598 و  شریذـپ  هب  مازتلا  نمـض  ماما 
هب ار  حلص  تارکاذم  تیلوئسم  نینچمه  ماما  .دنتخاس  مهارف  گنج  نایاپ  ياهدمایپ  راهم  يارب  ار  ینورد 

249 ص :

.نامه . 656 - 1
.نامه . 657 - 2

ص 210. نامه ، . 658 - 3
هـسسؤم تاراشتنا  قارع ، ناریا و  لـئاسم   - 2003 ياه 1998 -  لاـس  رد  قارع  ناریا و  طـباور  ینادـلو ، يرفعج  رغـصا  . 659 - 4

ص 12. نارهت ، رصاعم ، راربا  یللملا  نیب  تاقیقحت  تاعلاطم و  یگنهرف 
.نامه . 660 - 5
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 . .دندرک (1) لوحم  هجراخ  ترازو 

طرـش شیپ  ناونع  هب  ناریا  كاخ  زا  قارع  ياهورین  ینیـشن  بقع  رب  يراشفاپ  نمـض  حلـص  تارکاذم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
هب .دریگ (3)  رارق  اـنبم  دادرارق  نیا  هک  دـندوب  رظن  نیا  رب  ماـما  .درک  یم  دـیکأت  ریازجلا  دادرارق 1975  رب   (2) سب ، شتآ  تیاـعر 

يارب اهراشف  ربارب  رد  یتیالو -  رتکد  ياقآ  تقو -  هجراخ  ریزو  قارع ، تادیدهت  همادا  تارکاذـم و  ندـش  ینالوط  اب  لیلد ، نیمه 
تقو لکریبد  اب  تاقالم  رد  ناشیا  .دش (4)  عنام  ریازجلا  دادرارق 1975  نتفرگ  هدـیدان  زا  درک و  تمواقم  دادرارق 1975  زا  لودع 

: تفگ قارع  هسلج  روتسد  زا  جراخ  ياهداهنشیپ  اب  هلباقم  يارب  یحرط  هئارا ي  اب  للم  نامزاس 

نیا .دسرب  تسب  نب  هب  تارکاذم  هکنیا  ولو  دیامن  شودخم  ار  ریازجلا  هماندهع 1975  هک  میتسه  یحرط  ای  یتبحص  ره  فلاخم  ام  »
 . (5) .تسا » بناج  نیا  هب  ینیمخ  ماما  بالقنا  ربهر  میقتسم  تامیلعت  زا 

هرکاذم ياهراتفر  عضاوم و  لیلد  هب  تارکاذم  هک  تفرگ  یم  تروص  یلاح  رد  تارکاذم  دـنور  رد  دوخ  عضاوم  رب  ناریا  يراشفاپ 
رد رذآ 1368  رد 13  قارع -  ریزو  تسخن  لوا  نواـعم  ناـضمر -  نیـسای  هط  یتـح  دوـب و  هدیـسر  تسب  نب  هـب  یقارع  ناگدـننک 

طیارـش ناریا  رگا  تفگ : درک و  هراشا  هزات  گنج  هب  حلـص و  هن  گنج و  هن  طیارـش  هب  نماضتلا  هلجم  اـب  یـصاصتخا  يا  هبحاـصم 
يو .دوب  دهاوخ  دیدج  کیتکات  هویـش و  اب  يا  هزات  گنج  هکلب  تسین ، قباس  یگنج  طیارـش  همادا ي  رما  نیا  دروآ  مهارف  يدیدج 

دهاوخ هزات  یگنج  الامتحا  تاراسخ  مجح  یمزر و  هویش  رظن  زا  تسا  نیا  مدوصقم  : » دیوگ یم  دهد و  یم  حیضوت  ار  هزات  گنج 
 . (6) .درک » میهاوخن  لیمحت  نام  تلم  هب  هلاس  تشه  گنج  رگید  ام  اریز  دوب ؛

هب درک ؛ دـهاوخ  رییغت  دـیدج  تیعـضو  نیا  رد  ناریا  عاضوا  دـندرک  یم  روصت  اـه  یقارع  دادرخ 1368  رد  ینیمخ  ماـما  تلحر  اـب 
قارع هکنیا  رب  هدـش  دای  هبحاصم ي  رد  ناضمر  .دـنتفرگ  رـس  زا  ار  دوخ  تادـیدهت  تارکاذـم  رد  تسب  نب  داـجیا  اـب  لـیلد ، نیمه 

: دیوگ یم  دنک و  یم  دیکأت  دراد  رظن  ریز  ار  ناریا  تالوحت 

250 ص :

ص 203. ذخأم 1 ، . 661 - 1

ص 204. ذخأم 1 ، . 662 - 2

ص 203. ذخأم 1 ، . 663 - 3
.1385  / 6  / 20 تقو ، هجراخ  ریزو  یتیالو  رتکد  اب  یصاصتخا  يوگ  تفگ و  . 664 - 4

ص 236. ذخأم 1 ، . 665 - 5

ص 247. ذخأم 1 ، . 666 - 6
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 . (1) .دراد » دوجو  يا  هزات  تالوحت  زورب  لامتحا  هدشن و  صخشم  ناریا  رد  يریگ  میمصت  زکارم  زونه  »

هب دربرود  يا  هراوهام  کشوم  نیتسخن  باترپ  شیامزآ و  هلمج  زا  روشک  نیا  تامادقا  ریاس  ناریا و  هیلع  قارع  زیمآدیدهت  عضاوم 
یلاح رد  اه  یقارع  .داد  رارق  تاهجوت  زکرم  رد  ار  قارع  اجیردـت  رتمولیک ، رازه  ود  درب  اب  نیمز  هب  نیمز  کشوم  ود  پاترپ  اضف و 

یماظن ناوت  تیوقت  قارع ، هیلع  ناریا  تادـیدهت  هرکاذـم و  رد  تسب  نب  هناهب ي  هب  یلو  دـندرک  یم  لاـبند  ار  يرگید  فادـها  هک 
داعبا و تیوک  لاغـشا  اب  اهدعب  هک  دوب  يرگید  فادها  لابند  هب  دوب و  هداد  رارق  هناهب  ار  قارع  عقاو ، رد  .دندرک  یم  هیجوت  ار  دوخ 

.دش راکشآ  نآ  تیهام 

رد قارع  زا  برغ  اـکیرما و  هبناـج  همه  تیاـمح  دوجو  اـب  داد  ناـشن  رگیدـکی  هیلع  لیئارـسا  قارع و  تادـیدهت  هنماد ي  شرتسگ 
رد اه  یقارع  .دش  یم  راهم  دیاب  یبایزرا و  دیدهت  قارع  تردق  سپ ، نیا  زا  تیعـضو ، رییغت  گنج و  مامتا  لیلد  هب  ناریا ، اب  گنج 
 - لیئارـسا تقو  عافد  ریزو  .دـندوب  نارگن  لاـس 1981  دـننامه  دوخ  یمتا  زکارم  هب  لیئارـسا  ییاوـه  تـالمح  رارکت  زا  هلحرم  نیا 

 . (2) .دنک » هلمح  لیئارسا  هب  یلبق  کیرحت  نودب  تسا  نکمم  قارع  : » دوب دقتعم  زین  زنرآ -  هشوم 

شیازفا هقطنم  رد  ار  ددجم  گنج  عوقو  لامتحا  لیئارـسا ، قارع و  تادیدهت  رثا  رب  یللملا  نیب  عاضوا  هقطنم و  ياضف  هک  یلاح  رد 
مظعم ماقم  ریبدـت  ربارب  .درک  لاسرا  يا  همان  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ناربهر  يارب  مادـص  تشهبیدرا 1369  خـیرات 5  رد  دوب  هداد 

اب هدـش و  ینارگن  بجوم  مادـص  همان  زا  هیلوا  ياه  یـسررب  هک  یلاح  رد  .دـش  یـسررب  تینما  یلاع  ياروش  رد  مادـص  همان  يربهر 
نارگ لیلحت  نارظان و   (3) .تسا » هدوب  حلص  همان  همان ، نیا  : » درک مالعا  قارع -  تقو  هجراخ  ریزو  زیزع -  قراط  دوب ، هارمه  ماهبا 
روشک ود  نایم  همان  هلدابم ي  زا  سپ  ساسا ، نیا  رب  .دندرک (4)  ریـسفت  ناریا  اب  قارع  شزاس  مئالع  يانعم  هب  ار  همان  لاسرا  راکتبا 

امسر دوخ  همان ي  نیمشش  رد  مادص  ماجنارس 

251 ص :

ص 248. ذخأم 1 ، . 667 - 1

ص 256. ذخأم 1 ، . 668 - 2

ص 257. ذخأم 1 ، . 669 - 3

ص 258. ذخأم 1 ، . 670 - 4
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بقع درک  مـالعا  تفریذـپ و  ریازجلا  هماندـهع 1975  نداد  رارق  اـنبم  رب  ینبم  ار -  تقو  روـهمج  سیئر  یمـشاه -  ياـقآ  داهنـشیپ 
دازآ ار  ناریـسا  قارع  زور  نامه  رد  .درک (1) و  دهاوخ  زاغآ  دادرم 1369 )  26  ) توا 1990 مهدفه  زا  ار  قارع  ياهورین  ینیـشن 

یم هچنآ  همه  بیترت ، نیدب  تسا و  هدش  نشور  زیچ  همه  رگید  ام ، میمـصت  نیا  اب  : » دسیون یم  دوخ  همان  رد  مادـص  .درک  دـهاوخ 
 . (2) .دنام » یمن  یقاب  دانسا  هلدابم ي  زج  یمادقا  رگید  دبای و  یم  ققحت  دیدرک  یم  هیکت  نآ  رب  دیتساوخ و 

نمـض تشادـن ؛ يرگید  هنیزگ ي  تارکاذـم ، یط  رد  ناریا  تمواقم  اـب  هک  تفریذـپ  یتیعـضو  رد  ار  ریازجلا  دادرارق 1975  قارع 
ياهدرواتـسد اه و  هناـهب  هیلک  یماـظن  یـسایس -  رظن  زا  نآ  ظـفح  يارب  هک  تفاـی  يزاـتمم  تیعقوم  تیوک  لاغـشا  اـب  قارع  هکنیا 

يراک قارع  میمـصت  : » تفگ قارع  مادقا  هب  هجوت  اب  للم  نامزاس  تقو  لکریبد  .تشذـگ  نآ  زا  تفرگ و  هدـیدان  ار  ناریا  اب  گنج 
زین اـکیرما  تقو  روهمج  سیئر   (3) .تخاس » یلمع  مدـشن  هماـنعطق 598  يارجا  نآ و  هب  یباـیتسد  هب  رداـق  لاـس  ود  رد  نم  هک  ار 

طیارـش رد  هقطنم  تیعـضو  رب  قفاوت  نیا  راثآ )  ) ینیب شیپ  .تسا  روآ  بجعت  نم  يارب  ناریا  طیارـش  مامت  اب  قارع  تقفاوم  : » تفگ
دوب هتـساوخ  ناریا  هچنآ  اـم  رظن  هب  : » تفگ زین  زیزعلادـبع ، فیاـن  يدوعـس ، ناتـسبرع  روشک  ریزو   (4) .تسین » نکمم  مـیارب  یلعف 

 . (5) .تفای » ققحت 

تـسد دوخ  ياه  هتـساوخ  مامت  هب  دـنک  کیلـش  هلولگ  کی  یتح  هکنآ  نودـب  ناریا  : » تشون زین  يدوعـس  پاـچ  مویلا  هماـنزور ي 
، ینیـشن بقع  هنوگ  ره  زا  يراددوخ  قارع و  اـب  ندز  هناـچ  لاـس  ود  زا  سپ  ناریا  : » تفگ یلیلحت  رد  زین  وکـسم  ویدار   (6) .تفای »

رگزاغآ لوئـسم و  ار  قارع  لـلم  ناـمزاس  رذآ 1370  رد 18  ساـسا  نـیمه  رب   (7) .دـبای » تسد  دوخ  فادـها  هب  تسناوت  هرخـالاب 
.تفای ققحت  ریخأت  اب  دنچ  ره  قارع  نتخانش  زواجتم  رب  ینبم  ناریا  ياه  هتساوخ  زا  یکی  عقاو  رد  درک و  یفرعم  گنج 

252 ص :

.دوب قارع  شترا  تسد  هب  تیوک  لاغشا  زا  سپ  هتفه  ود  عوضوم  نیا  . 671 - 1
ص 278 و 279. ذخأم 1 ، . 672 - 2

ص 284. ذخأم 1 ، . 673 - 3

ص 285. ذخأم 1 ، . 674 - 4

ص 285. ذخأم 1 ، . 675 - 5

ص 287. ذخأم 1 ، . 676 - 6

ص 287. ذخأم 1 ، . 677 - 7
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تیوک يریگ  سپ  زاب  يارب  اکیرما  هلمح  قارع و  تسد  هب  تیوک  لاغشا 

شـش تدم  رد  ار  تیوک  روشک  دادرم 1369  خـیرات 11  رد  قارع  شترا  ماجنارـس  تیوک ، قارع و  نایم  شنت  هرود  کـی  زا  سپ 
هب دنکفا و  هیاس  هقطنم  ناهج و  ياهدادخر  هیلک  رب  هثداح  نیا  ياهدمایپ  باتزاب و  .درک  لاغشا  حبص ) ات 8  بش  همین  زا 2   ) تعاس

يزاـسدازآ قارع و  اـب  هلباـقم  يارب  روشک  نیا  يربهر  هب  یللملا  نیب  فـالتئا  يریگ  لکـش  اـکیرما و  ياـهورین  هدرتسگ ي  روضح 
تالمح زور  تدـم 38  هب  هک  دیـشک  لوط  زور  اعمج 42  دـش و  زاغآ  فالتئا  ياـهورین  هلمح  نمهب 1369  رد  .دـش  رجنم  تیوک 

 - اکیرما تقو  روهمج  سیئر  شوب -  نآ  زا  دعب  تفای و  همادا  زور  راهچ  ینیمز  هلمح ي  سپـس  دـش و  ماجنا  هلحرم  هس  رد  ییاوه 
دادغب و هب  اهورین  يورـشیپ  زا  المع  درک (1) و  مالعا  سب  شتآ  مادـص ، هیلع  قارع  فلتخم  ياهرهـش  رد  یمدرم  مایق  زا  ینارگن  اب 

نیمه هب  تشاد و  نانیمطا  دادغب  تمس  هب  اکیرما  ياهورین  ندرکن  يورـشیپ  زا  مادص  دسر  یم  رظن  هب  هتبلا  دش ؛ عنام  مادص  طوقس 
.درک مادقا  نایعیش  بوکرس  يارب  تعرس  هب  هینابعش  هضافتنا  زا  سپ  لیلد 

نیا ریفس  هژیو  هب  اکیرما و  شقن  هب  هک  ییاه  لیلحت  زا  ادج  روشک ، نیا  فادها  تیوک و  لاغشا  يارب  قارع  مادقا  تیهام  هرابرد ي 
: دراد دوجو  هیرظن  ود  دوش  یم  هراشا  دوب -  تیوک  هب  قارع  هلمح  يارب  يزبس  غارچ  هک  قارع -  رد  روشک 

اب قارع  گنج  دوش  یم  هتفگ  دـنناد و  یم  هتـسویپ  ناریا ) هب  زواجت   ) لوا گنج  اب  ار  تیوک ) لاغـشا   ) مود گنج  لوا  هیرظن ي  رد 
ياه هام  تالوحت  ساسارب  دوب  راودیما  قارع  هک  دوش  یم  لالدتسا  نینچ  .دوب (2)  سراف  جیلخ  گنج  نیمود  ییانبریز  تلع  ناریا 

.دـیامن لـیمحت  ناریا  رب  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  دروآ و  تسد  هب  کـیژتارتسا  يداـصتقا و  عفاـنم  ناریا  رب  يزوریپ  گـنج و  یناـیاپ 
همادا ي هب  هجیتن  رد  تخاس و  راودیما  ناریا  رد  یتابث  یب  داجیا  هب  ار  اه  یقارع  ماما ، تلحر  هژیو  هب  ناریا  لخاد  تالوحت  نینچمه 

قیرط زا  دوب  هدرواـین  تسد  هب  گـنج  نادـیم  رد  ار  هچنآ  قارع  .دـنتخادرپ  یـساسا  تازاـیتما  بسک  يارب  شـالت  ناریا و  هب  راـشف 
ربهر ار  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  ناگربخ  سلجم  یلو  درک  یم  لابند  ینالوط  هرکاذم 

253 ص :

ص 243. ، 1371 نارهت ، تاعالطا ، تاراشتنا  یهاشتلود ، نودیرف  همجرت  ناهدنامرف ، دراو ، دوو  باب  . 678 - 1
هتساریو ، سراف جیلخ  گنج  یللملا  نیب  ياه  هاگدید  باتک  هلاس ،» تشه  گنج  يا  هقطنم  ياه  تسایس  ، » نیبوچ مارهـش  . 679 - 2

ص 6. ، 1375 نارهت ، یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  ایرآ ، نیسح  نسحم  همجرت  نهوک ، ناو  فچند  سکلا 

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 1242 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_253_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_253_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دش قارع  يدیماان  بجوم   (1) تارکاذم » رد  تمواقم   » يژتارتسا نییبت  اب  يا -  هنماخ  هللا  تیآ  ناشیا -  درک و  نییعت  بالقنا 

قارع و هب  تبسن  هقطنم  ياهروشک  تسایـس  رییغت  قارع و  هیلع  لیئارـسا  اکیرما و  تادیدهت  شیازفا  هک  تسا  نیا  رب  مود  هیرظن ي 
هب راشف   » زا قارع  تسایس  ات  دش  ثعاب  تفن  تمیق  شهاک  گنج و  نامز  ياه  یهدب  تخادرپزاب  يارب  روشک  نیا  هب  راشف  شیازفا 

ياهراطخا شترا  تاعالطا  ناتسمز 1368 )  ) لاس 1990 زاغآ  زا  دـیوگ : یم  ییارماس  قیفو  .دـبای  رییغت  تیوک » لاغـشا   » هب ناریا »
کیژولویب ییایمیـش و  يا ، هتـسه  تاسیـسأت  ندیبوک  مهرد  يارب  ییاه  حرط  لیئارـسا  هکنیا  رب  ینبم  تفرگ  مادص  رتفد  زا  يررکم 

نخـس قارع  هیلع  تیوک  ناتـسبرع و  اکیرما ، ياـهروشک  هئطوت ي  زا  اراکـشآ  مادـص  زین  سراـم 1990  رد  .دراد  تـسد  رد  قارع 
 . .درک (2) هراشا  لیئارسا  هلمح  لامتحا  هب  تفگ و 

هب یساسا  یشخرچ  اب  لیئارـسا  اکیرما و  تادیدهت  شیازفا  ناریا و  زا  زایتما  نتفرگ  زا  يدیماان  تازاوم  هب  مادص  تسا  نشور  هچنآ 
مادص .تفریذپ  ار  ریازجلا  دادرارق 1975  ماجنارس  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ناربهر  هب  همان  لاسرا  زا  سپ  داد و  نایاپ  ناریا  اب  شنت 

يرگید گنج  يارب  یگدامآ  زونه  هک  یلاح  رد  تشادن و  يرگید  هنیزگ ي  دسر  یم  رظن  هب  هک  درک  هلمح  تیوک  هب  یطیارش  رد 
.درادـن (3) ندرک  ربـص  يارب  ینادـنچ  تقو  درک  یم  روصت  مادـص  عقاو  رد  .درک  لاغـشا  ار  روشک  نیا  هلمح و  تیوک  هب  تشادـن 
هک لاس  کی  اهنت  هن  ام  دوبن  هلمح  يارب  یبساـنم  ناـمز  توا  مود  تفگ  قارع -  ریزو  تسخن  نواـعم  ناـضمر -  نیـسای  هط  اهدـعب 

 . .میدوب (4) هدرکن  راک  عوضوم  يور  مه  هام  دنچ  تدم  هب  یتح 

جیاتن رثا  رب  برغ  اـکیرما و  رظن  زا  دوب و  هداد  رارق  ریثأـت  تحت  ار  يا  هقطنم  هنزاوم ي  ناریا ، اـب  گـنج  ماـمتا  زا  سپ  قارع  يرترب 
هب ور  اجیردت  روشک  نیا  هب  راشف  هجیتن ، رد  تشاد ؛ رارق  تیولوا  رد  قارع  راهم  دوب و  هتفای  شهاک  يا  هزادـنا  ات  ناریا  رطخ  گنج 

مادـقا تفرگ و  میمـصت  تیوک  هب  هلمح  يارب  تشاد  نآ  یلامتحا  ياهدـمایپ  عاـضوا و  زا  هک  یکرد  ساـسارب  مادـص  .دوب  شیازفا 
، هقطنم رد  اهروشک  ریاس  اکیرما و  ياهورین  شیازفا  سپس  تیوک و  لاغشا  .درک 

254 ص :

، بیط اضر  یلع  همجرت  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  يارب  یلیلحت  بوچراچ  یناـضمر ، رگراـک  هللا  حور  . 680 - 1
ص 85. ، 1380 نارهت ، ین ، رشن 

ياه 1980 لاس  رد  گنج  زاغآ  يارب  قارع  میمصت  (، » اکیرما تنومرو  هاگشناد  یسایس  مولع  رایشناد   ) زواگ يروگیرگ  . 681 - 2
کیژتارتـسا تاـعلاطم  یملع و  ياـه  شهوژپ  زکرم  هناـیمرواخ ، تاـعلاطم  همانلـصف  يدـنرو ، هاوـخ  نمچ  ـالیل  هـمجرت  و 1990 ،»

ص 126 و 127. هرامش 34 ، ناتسبات 1382 ، هنایمرواخ ،
ات 133. ص 131  نامه ، . 682 - 3

ص 123. نامه ، . 683 - 4
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گـنج و نارود  نتـشاذگ  رـس  تـشپ  يارب  هـک  داد  رارق  ناریا  یمالــسا  يروـهمج  يور  ارف  ار  يدـیدج  تادـیدهت  اـه و  تـصرف 
.دوب ریظن  مک  توافتم و  يا  هزادنا  ات  نآ  ياهدمایپ 

تیهام تیوک  لاغـشا  هک  نآ  تسخن  .دوب  یـساسا  هلئـسم  عوضوم و  دـنچ  لـماش  هلحرم  نیا  رد  ناریا  ياـه  تصرف  نیرت  هتـسجرب 
زواجتم هب  اهروشک  نالوئـسم  نارظن و  بحاص  زا  يرایـسب  دش  ببـس  رما  نیمه  .درک  صخـشم  ار  مادص  هنارگزواجت  ياه  تسایس 
تمواقم ماما و  ترـضح  قطنم  تیناقح  تابثا  يانعم  هب  اه  لیلحت  عضاوم و  هنوگ  نیا  .دننک  دـیکأت  ناریا  اب  گنج  رد  مادـص  ندوب 

.دوب هلاس  تشه  گنج  رد  قارع  زواجت  ربارب  رد  ناریا  مدرم 

چیه نداد  نودب  دادرارق 1975 ، شریذپ  و  ناگدازآ ، تشگزاب  ناریا ، كاخ  زا  ینیـشن  بقع  رب  ینبم  قارع  زا  ناریا  ياه  هتـساوخ 
.دوب دیدج  تیعضو  زا  ناریا  يرادرب  هرهب  لصاح  رما  نیا  دش (1) و  نیمأت  يزایتما ، هنوگ 

شنت تسایـس  ققحت  هنیمز ي  رما  نیمه  تفای و  شیازفا  هراب  کی  روشک  نیا  کیتیلپوئژ  تیعقوم  هب  هجوت  اب  ناریا  يا  هقطنم  شقن 
 . .درک (2) مهارف  ار  ییادز 

لیئارسا اکیرما و  یلـصا  هلئـسم  هک  مادص  قارع و  داد و  لکـش  ار  يا  هقطنم  ياه  تموصخ  قارع  اب  اکیرما  ییورایور  هکنیا  نمض 
هلمح اهدعب  تیوک و  يزاسدازآ  يارب  یناهج  فالتئا  يریگ  لکـش  هنیمز  رما ، نیمه  دنتفرگ و  رارق  تاهجوت  نوناک  رد  هک  دـندوب 

.دش مادص  طوقس  قارع و  هب  اکیرما 

دوب و هقطنم  کیتیلپوئژ  رد  رییغت  يانعم  هب  تیوک  لاغـشا  .دوب  مهم  يا  هلئـسم  هلحرم  نیا  رد  زین  یمالـسا  يروهمج  هیلع  تادیدهت 
هقطنم و رد  ییاکیرما  ياهورین  روضح  شیازفا  نینچمه  .دش (3)  روشک  نیا  ینارگن  بجوم  اذل  دوبن ، ینتفریذپ  ناریا  يارب  رما  نیا 

.دوب زیمآ  هرطاخم  روشک  نیا  يارب  نآ  ياهدمایپ  ناریا و  یبرغ  ياهزرم  رد  یماظن  يریگرد  عوقو 

.درک مالعا  هقطنم  يایفارغج  رد  رییغت  اب  ار  دوخ  فلاخم  موکحم و  ار  تیوک  لاغشا  شنکاو ، نیتسخن  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
 . .درک (5) تیامح  زواجت  نیا  ندرک  موکحم  رب  ینبم  للم  نامزاس  ياه  همانعطق  زا  نینچمه   (4)

255 ص :

هرامـش دربهار ، همانلـصف  روشک ، هعمج  همئا  يرـسارس  ییامهدرگ  رد  ینارنخـس  تینما ، ياروش  تقو  ریبد  یناحور  رتکد  . 684 - 1
ص 15. ناتسمز 1379 ، ، 18

تاراشتنا یچ ، نیتسوپ  هرهز  یقتم ، میهاربا  همجرت  یگدـنزاس ، نارود  رد  ناریا  یجراخ ، تسایـس  یماشتحا ، ناوریـشونا  . 685 - 2
ص 113 و 114. ، 1378 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم 

ص 620. ، 1373 زکرم ، رشن  ربخم ، سابع  همجرت  ملاع ، هلبق  رلوف ، ماهارگ  . 686 - 3
زکرم دربهار ، همانلـصف  یعیفـش ، رذون  رتـکد  همجرت  یناـهج ، هنحـص  رد  ناریا  یجراـخ  تسایـس  ینـالیم ، نسحم  رتـکد  . 687 - 4

ص 193 و 194. هرامش 31 ، راهب 1383 ، کیژتارتسا ، تاقیقحت 
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ص 114 و 115. ذخأم 30 ، . 688 - 5
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ببس اکیرما  ياه  تسایس  زا  ینارگن  نینچمه  نآ ، ياه  تاراسخ  گنج و  هبرجت  گنج و  نارود  رد  مادص  هب  تبـسن  يدامتعا  یب 
ربارب رد  قارع و  رانک  رد  هن  ناریا  اتجیتن  دریگ و  شیپ  رد  ار  یحیحـص  هار  يربهر  مظعم  ماقم  ریبادـت  تسایـس و  زا  رثأتم  ناریا  دـش 

تیوک و لاغـشا  تیهاـم  زا  هک  یتشادرب  هب  هجوت  اـب  هکلب  تفرگ  رارق  مادـص  ربارب  رد  اـکیرما و  راـنک  رد  هن  تفرگ و  رارق  اـکیرما 
ياه تصرف  عومجم  رد  هک  درک  لابند  ار  یلقتـسم  عضاوم  تشاد ، نآ  زا  لصاح  تادـیدهت  اـه و  تصرف  قارع و  هب  اـکیرما  هلمح 

.دوب تادیدهت  زا  شیب  نآ 

راتفرگ تیوک  رد  قارع  شترا  هک  نونکا  دوب  دـقتعم  يو  .درک  لمع  رجنیـسیک  هیرظن ي  ساسارب  تیوک  يزاـسدازآ  يارب  اـکیرما 
ناوتان ناگیاسمه  هب  هلمح  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دیـشک  ار  قارع  شترا  مجاهت  نادـند  دـیاب  هکلب  داد  تصرف  نآ  هب  دـیابن  تسا  هدـش 

.دنک عافد  دوخ  زا  ات  دشاب  هتشاد  تردق  یلو  دشاب 

نیشن و هعیش  ياهرهش  هرـصب و  رد  ادتبا  یمدرم  مایق  روشک ، نیا  كاخ  زا  ینیـشن  بقع  تیوک و  رد  قارع  شترا  تسکـش  زا  سپ 
زا اکیرما  قارع ، مهم  ياهرهش  يزاسدازآ  هجیتن ي  رد  دیدرگ و  روهشم  هینابعـش  هضافتنا ي  هب  دش و  زاغآ  قارع  رـسارس  رد  سپس 

شترا هب  هکلب  دـش  عنم  دادـغب  تمـس  هب  يورـشیپ  زا  اکیرما  شترا  اهنت  هن  لیلد  نیمه  هب  دـش ، نارگن  مادـص  فذـح  يارب  میمـصت 
دوخ باتک  رد  مادص  ظفح  يارب  اکیرما  تسایس  هرابرد ي  رجنیسیک  اهدعب  .دنک  بوکرس  ار  قارع  مدرم  مایق  ات  دنداد  هزاجا  قارع 
.دش رجنم  يریگ  میمـصت  نیا  هب  ناریا  کبـس  هب  يروهمج  سیـسأت  لامتحا  هرـصب و  نایعیـش  شروش  قارع ، هیزجت  زا  سرت  تشون 

اب هدش و  فیعـض  مادـص  هک  دوب  نیا  اه  ییاکیرما  روصت  .دوب  ناریا  دـیدج  تیعقوم  زا  ینارگن  لیلد  هب  مادـص  ظفح  عقاو ، رد   (1)
اکیرما تسایس  ساسا  نیا  رب  .دش  هجوت  زین  ناریا  راهم  ترورـض  هب  هلحرم ، نیا  رد  .تسا  رییغت  راهم و  لباق  راشف ، تامادقا و  ریاس 

.دش روهشم   (2) هناگود » راهم   » هب قارع  ناریا و  ربارب  رد 

لاعف لابند  هب  يا  هقطنم  هنزاوم ي  رد  رییغت  روشک و  نیا  یماظن  ناوت  فیعـضت  قارع و  تسکـش  زا  لصاح  جـیاتن  ساـسارب  اـکیرما 
لیئارسا و نایم  ایناپسا  رد  ولسا  قفاوت  روظنم  نیمه  هب  .دوب  لیئارسا  بارعا و  نایم  شزاس  دنور  ندرک 

256 ص :

زییاپ 1381، نارهت ، رـصاعم  راربا  تاراشتنا  ینمچ ، هار  مساقلاوبا  همجرت  نرق 21 ، رد  اکیرما  یساملپید  رجنیـسیک ، يرنه  . 689 - 1
ص 311 و 312.

ص 316 و 317. نامه ، . 690 - 2
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ققحت بوچراچ  رد  اساسا  سراف ، جـیلخ  هقطنم ي  رب  مکاح  ياه  ترورـض  رب  هوالع  قارع  ناریا و  راهم  .دـش  دـقعنم  اه  ینیطـسلف 
دنور ندرک  لاعف  لابند  هب  هنایمرواخ ، هقطنم ي  قرـش  رد  قارع  ناریا و  راهم  اب  اکیرما  عقاو ، رد  .دـش  ارجا  یحارط و  شزاس  دـنور 

.دوب هقطنم  نیا  برغ  رد  حلص 

ناتسناغفا رد  ناریا  ياه  تاملپید  تداهش  یقرش و  ياهزرم  رد  شنت 

تاهجوت نوناک  رد  ار  ناتـسناغفا  روشک (1)  نیا  كاـخ  زا  زا 90 % شیب  فرـصت  ناتـسناغفا و  رد  نابلاط  هدـیدپ ي  یناهگان  روهظ 
.دندرک زاغآ  ار  نابلاط  دیدج  تکرح  يزرم  تسپ  کی  فرـصت  اب  رفن   200 رهم 1373 )  20  ) ربتکا 1994 خیرات 12  رد  .داد  رارق 

رد دش و  فرصت  تعاس  تدم 48  رد  ناتسناغفا  گرزب  ياهرهش  زا  یکی  راهدنق ، نابآ 1373 )  12  ) لاس نامه  ربماون  خیرات 3  رد 
ياهورین فرصت  رد  لباک  رهم 1375 )  4  ) ربماتپس 1996 رد 26  ماجنارس  دندرک و  فرـصت  ار  تاره  رهـش  نابلاط  هیروف 1995   11

 . .تفرگ (2) رارق  نابلاط 

رد هک  دـندوب  یبن  دـمحم  يولوم  يربهر  هب  نوتـشپ  بزح  زا  اتدـمع  یلامـش و  دحرـس  تالایا  رد  ینید  مولع  نایوجـشناد  ناـبلاط ،
ياه نوتـشپ  زا  تسا ، هدـش  هدـهاشم  راظنا  رد  رتمک  هک  نابلاط ، ربهر  رمعـالم  دـمحم  .تشاد (3)  تکراـشم  يوروش  هیلع  گـنج 

ینوتشپ یشبنج  ار  نابلاط  شبنج  لیلد ، نیمه  هب  .تسا (4)  هدوب  یمالسا  بزح  وضع  هتشذگ  رد  هک  تسا  ناتسناغفا  یبرغ  بونج 
 . .دننک (5) یم  دادملق 

لفاغ یتفگش  کی  نارگ  لیلحت  نارظان و  هیلک  يارب  ناتسناغفا  یماظن  یسایس -  هنحـص ي  رد  نابلاط  یناهگان  روهظ  لاح ، نیع  رد 
ناتسناغفا رد  مکاح  یسایس و  گرزب و  يورین  هب  هراب  کی  یـسایسریغ  ینید و  بالط  زا  کچوک  هورگ  کی  اریز  دوب ؛ هدننک  ریگ 
تاراهظا .دننک  یم  یبایزرا  كوکـشم  دنرگن و  یم  دیدرت  کش و  اب  ار  نابلاط  هدیدپ ي  روهظ  یخرب  لیلد ، نیمه  هب  .دـش  لیدـبت 
تاعالطا نامزاس   ) ISI اـکیرما و سیلگنا ، كرتـشم  حرط  ناـبلاط  هکنیا  رب  ینبم  ناتـسکاپ -  نیـشیپ  مظعا  ردـص  وتوب -  ریظن  یب 

نیا هب  دوب (6)  ناتسکاپ ) شترا 

257 ص :

ص 75 و 76. دنفسا 1379 ، زکرم ، رشن  تاراشتنا  دنمزوریف ، مظاک  همجرت  نابلاط ، ندسرام ، رتیپ  . 691 - 1
شرازگ نتلوـب  کـیژتارتسا ، تاـقیقحت  زکرم  همجرت  تسا »؟ ناـبلاط  يریگ  لکـش  لوئـسم  یـسک  هچ  ، » نـیبور لـکیام  . 692 - 2

ص 17. هرامش 14 ، تشهبیدرا 1381 ، یلیلحت ،
، رون نازاس  هشیدنا  هسسؤم  تضهن ، همانلصف  يریـشهد ، اضردمحم  رتکد  همجرت  نابلاط ،» یجراخ  تسایـس  ، » یلنم مایلیو  . 693 - 3

ص 132 و 133. هرامش 3 ، زییاپ 1379 ،
ص 74. ذخأم 36 ، . 694 - 4
ذخأم 36،ص 73. . 695 - 5
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نابلاط تردـق  شرتسگ  داجیا و  رد  اه  لیلحت  تایرظن و  یخرب  ربانب  مه  یتفن  ياه  یناپمک  فادـها  هتبلا  دز ؛ نماد  اـه  ینز  هناـمگ 
 . .تسا (1) هدوبن  ریثأت  یب 

یتاعالطا سیورـس  هژیو  هب  یجراخ  لماوع  تکراشم  اب  نابلاط  هدـیدپ ي  روهظ  هرابرد ي  هک  ییاـه  لـیلحت  تاـعالطا و  دوجو  اـب 
نآ رد  ناتسناغفا  تالوحت  ینورد  قطنم  هکلب  دیـسرن  تردق  هب  لماع  کی  رثا  رب  اهنت  نابلاط  دسر  یم  رظن  هب  دراد ، دوجو  ناتـسکاپ 

جرم جره و  اهدـعب  رگ و  لاغـشا  يوروش  زواجت  اب  هزرابم  يارب  نیدـهاجم  ياـه  هورگ  داـهج و  يریگ  لکـش  .تشاد  یمهم  شقن 
رت مهم  و  دش -  رجنم  تردق  فرـصت  يارب  نیدهاجم  نایم  رد  هلاس  نیدنچ  زیتس  لادج و  هب  هک  يوروش -  ینیـشن  بقع  زا  لصاح 

لامـش و طابترا  هنایم و  يایـسآ  هقطنم ي  رب  طلـست  ذوفن و  يارب  يوروش  یـشاپورف  زا  سپ  اکیرما  ناتـسکاپ و  عفانم  یقالت  همه  زا 
هتشاد یمهم  شقن  کی  ره  هقطنم ، نیا  رد  ناریا  شقن  شالت و  اب  تباقر  رد  ناتسکاپ  ناتسناغفا و  قیرط  زا  دازآ  ياه  بآ  بونج و 

رد .تسا  فلتخم  ياهرهش  رد  نابلاط  ياهورین  زا  لابقتسا  نابلاط و  هب  مدرم  نتسویپ  تسا  نارظان  هیلک ي  عامجا  دروم  هچنآ  .تسا 
اب هک  دوب  مدرم  لابقتـسا  یماظن و  یـسایس -  تاظحالم  زا  رثأتم  دـشاب  یماظن  هکنآ  زا  شیب  اهرهـش  فرـصت  نابلاط و  تردـق  عقاو 

.تفای دهاوخ  دوبهب  عاضوا  ناتسناغفا  رب  نابلاط  هطلس  اب  دندرک  یم  روصت  دندوب (2) و  فلاخم  دوجوم  عضو 

دیلوت و رد  هک  تسودریغ  یتموکح  رارقتسا  اب  اریز  دوب ؛ زیمآ  هرطاخم  يدیدهت  یمالسا  يروهمج  يارب  ناتسناغفا  رد  نابلاط  روهظ 
يدازآ یقرـش و  ياهزرم  ینماان  بجوم  نینچمه  دز و  یم  نماد  هحلـسا  قاـچاق  هب  تشاد و  لاـعف  تکراـشم  ردـخم  داوم  تیزنارت 

.تخادنا رطخ  هب  ار  یمالسا  يروهمج  عفانم   (3) دوب ، هدش  رارشا  ددرت  يارب  لمع 

عوضوم نیا  درک و  یم  لمع  هدعاقلا  فادها  راتفر و  شور و  بوچراچ  رد  دوب و  رثأتم  يرگ  یباهو  یطارفا  يژولوئدـیا  زا  نابلاط 
تـسد هب  ع )  ) اـضر ماـما  مرح  رد  بمب  راـجفنا  .تشاد  روـشک  قرـش  هـقطنم  رد  ناریا  يزرم  قطاـنم  رد  يرگناریو  رایـسب  تاریثأـت 

.دوب ناتسناغفا  رد  نابلاط  رارقتسا  ياهدمایپ  زا  یشخب  نایباهو ،

258 ص :

ص 151. نامه ، . 697 - 1
ذخأم 37. . 698 - 2

یلم تینما  يژتارتسا  باـتک  ناتـسناغفا ،» رد  یمالـسا  يروهمج  یجراـخ  تسایـس  دربهار  یباـیزرا   » یعیفـش رذون  رتـکد  . 699 - 3
ص 229 و 230. ، 1384 يدربهار ، تاعلاطم  هدکشهوژپ  ناریا ، یمالسا  يروهمج 
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يارب يزکرم  يایـسآ  هنایم و  يایـسآ  رد  ناریا  بیقر  هباثم ي  هب  دیـشوک  یم  ناتـسکاپ  اکیرما و  فادـها  ساسارب  ناـبلاط  نینچمه 
.تخادنا یم  رطخ  هب  ار  ناریا  يداصتقا  یسایس -  عفانم  مادقا  نیا  .دنک  لمع  دازآ  ياه  بآ  اب  هقطنم  نیا  لاصتا 

زا ناریا  هک  یلاح  رد  .داد  شیازفا  قرـش  هقطنم ي  رد  ار  ناریا  یماـظن  ياـهورین  زکرمت  نینچمه  ناـبلاط  یتینما  تادـیدهت  شیازفا 
هیزجت ناریا  یماظن  ياوق  یهدـنامرف  اهورین و  اـت  دـش  بجوم  ناـبلاط  تادـیدهت  شیازفا  دـش  یم  دـیدهت  بونج  برغ و  هقطنم ي 

.دوش

رد ناریا  ات  دش  مهارف  يدیدج  تیعـضو  لاح ، نیع  رد  .دوب  رتمک  نآ  تادیدهت  اب  هسیاقم  رد  نابلاط  روهظ  زا  لصاح  ياه  تصرف 
نامزاس رگید و  ياهروشک  زا  یخرب  هیـسور و  دنه ، اب  ار  يدـیدج  يا  هقطنم  تابـسانم  دوش و  يا  هقطنم  يرگیزاب  قرـش  هقطنم ي 
تصرف تیعقوم و  ربماتپس ، هثداح 11  زا  سپ  هژیو  هب  اکیرما و  عفانم  هیلع  هدعاقلا  تادـیدهت  شیازفا  اب  .دـنک  رارقرب  فیرعت و  للم 

.تفای شرتسگ  قیمعت و  نآ  طوقس  هجیتن  رد  نابلاط و  دیدهت  اب  هلباقم  يارب  ناریا  ياه 

زا یخرب  اـکیرما و  ياـه  تسایــس  بوچراـچ  رد  ناـبلاط  تادـیدهت  زا  یباـیزرا  كرد و  ساـسارب  ناـبلاط  ربارب  رد  ناریا  تساـیس 
میژر بناج  زا  درک  یم  ساسحا  ناریا  رجنیـسیک  هتـشون  هب  .دوب  ناتـسکاپ  تاراما و  يدوعـس ، ناتـسبرع  هژیو  هب  هقطنم  ياـهروشک 

هجراخ ریزو  لباک ، حتف  زا  سپ  .تسا (1)  دیدهت  دروم  قرش  برغ و  زا  ینعی  ناتـسناغفا  رد  ارگداینب  نابلاط  قارع و  رد  یبهذمریغ 
، اکیرما دـنک  یم  دـییأت  یناتـسکاپ  تاماقم  ریخا  تاراهظا  درک  مالعا  درک -  رـشتنم  انریا  يرازگربخ  هک  يا -  هینایب  رد  ناریا  تقو 

 . .دننک (2) یم  کمک  نابلاط  هب  ناتسکاپ  يدوعس و  ناتسبرع 

ناریا یگیاسمه  رد  : » تشاد راهظا  ینابلاط  مالـسا  تیهام  هرابرد  نارهت  هعمج  زامن  رد  زین  بـالقنا  مظعم  ربهر  يا  هنماـخ  هللا  تیآ 
هب تسد  دنشاب  هتشاد  یعالطا  مالسا  زا  تسین  مولعم  هک  يا  هدع  دهد و  یم  خر  مالسا  مان  هب  یثداوح 

259 ص :

زاین یجراخ  تسایـس  هب  هدـحتم  تالایا  ایآ  باـتک : زا  یلـصف  لوحت ،» شوختـسد  یناـهج  هناـیمرواخ  ، » رجنیـسیک يرنه  . 700 - 1
ص 17. نابآ 1380 ، رهم و  مود ، لوا و  هرامش  يداصتقا ، یسایس -  تاعالطا  يودهم ، گنشوه  اضرلادبع  همجرت ي  دراد ،؟

ص 186. ذخأم 36 ، . 701 - 2
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.تفگ نخس  هورگ  نیا  زا  يراداوه  هب  روطچ  اکیرما  هک  دید  ایند  درک : هفاضا  ناشیا  .درادن » یطبر  مالسا  هب  هک  دننز  یم  یتامادقا 
 . .دنک (1) بوکرس  ار  شیابقر  هک  داد  یم  دای  اهنآ  هب  هکلب  درکن  موکحم  ار  نانآ  اهنت  هن  نتگنشاو 

تسد یلبق ، تسکش  ماقتنا  هب  نابلاط  تفرگ ، یم  تروص  راب  نیمود  يارب  هک   ، (2) ( 1377  ) لاس 1998 رد  فیرش  رازم  فرصت  اب 
ترافس فرصت  اب  سپـس  دـندرک (3) و  ماع  لتق  زور  هس  فرظ  ار  نایعیـش  زا  رفن  دودح 2500  دندز و  یماظنریغ  مدرم  راتـشک  هب 

هب ملاس  ناج  هثداح  نیا  زا  رفن  کی  اهنت  دندناسر و  تداهـش  هب  ار  روشک  نیا  ياه  تاملپید  زا  نت  تشه  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
.دنکفا هیاس  روشک  ود  تابسانم  رب  گنج  رطخ  درک و  دیدشت  ار  روشک  ود  نایم  نارحب  هعقاو  نیا  .دناسر  ناریا  هب  ار  دوخ  درب و  رد 

لباق يورین  هنوگ  چیه  هکنیا  نمـض  دندرک  یم  کیرحت  ار  ناریا  دنتـشاد و  گنج  هب  لیامت  نابلاط  دهد  یم  ناشن  نئارق  دـهاوش و 
گنج و تیهام  زا  نابلاط  تسردان  كرد  لیلد  هب  ای  عوضوم  نیا  .دندرکن  رقتسم  ناریا  ربارب  رد  ناتسناغفا  ياهزرم  رد  يا  هظحالم 

نینچ ناتـسکاپ ، یتاـعالطا  سیورـس  تیادـه  هژیو  هـب  یجراـخ  لـماوع  ریثأـت  تـحت  هـکنیا  اـی  دوـب  نآ  ياهدـمایپ  اـه و  ترورض 
.دنداد یم  ماجنا  ار  ییاهراتفر 

هاگدید ود  فیرش  رازم  رد  روشک  نیا  ترافس  رد  یناریا  ياه  تاملپید  تداهـش  زا  سپ  هژیو  هب  نابلاط ، دیدهت  زا  ینارگن  شیازفا 
تیثیح هداعا  فده  اب  نابلاط  ربارب  رد  یماظن  شنکاو  ترورض  رب  تسخن ، هاگدید  رد  .داد  لکـش  نابلاط  ربارب  رد  شنکاو  يارب  ار 
هسیاقم رد  رگید  ياه  شور  زا  هدافتسا  گنج ، تالکشم  لیلد  هب  هاگدید  نیا  لباقم  رد  .دش  یم  دیکأت  یمالسا  يروهمج  رابتعا  و 

.دش یم  دیکأت  یماظن  مادقا  اب 

کی گنج  رد  اساسا  داد  یم  ناشن  قارع  اب  ناریا  گـنج  هبرجت ي  .دوب  تلود  کـی  هن  یناـغفا و  يوج  گـنج  هورگ  کـی  ناـبلاط 
نآ نامز  گنج و  عون  نیا  تافلت  تاراسخ و  .دـش  دـهاوخ  راـچد  یـساسا  تالکـشم  هب  مظنماـن  ياـه  هورگ  ربارب  رد  مظنم  يورین 

.دوش رجنم  يا  هتسجرب  جیاتن  هب  هکنیا  نودب  دوب  دهاوخ  ینالوط 

.تشادن دوجو  ناتسناغفا  كاخ  لخاد  رد  کیژتارتسا  فادها  هنوگ  چیه  نینچمه 

260 ص :

ص 185. ذخأم 36 ، . 702 - 1
.148 ص 149 -  ذخأم 38 ، . 703 - 2
.148 ص 149 -  ذخأم 36 ، . 704 - 3
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.دوش مهارف  گنج  هیجوت  ناکما  يزوریپ  بسک  نآ و  فرصت  اب  هک 

تایلمع رد  ار  يزوریپ  هچنآ  .تسا  یـسایس  فادـها  عبات  یماظن ، تایلمع  گنج و  هک  دوب  انعم  نیا  رگناـیب  قارع  اـب  گـنج  هبرجت 
فادـها ناـیم  عقاو ، رد  .تسا  یماـظن  يزوریپ  بسک  قیرط  زا  یـسایس  فادـها  نیمأـت  رد  تیقفوم  دـنک  یم  فیرعت  یماـظن  ياـه 

زا لیلد  نیمه  هب  درک و  یمن  هیجوت  ار  گنج  عوقو  رما  نیا  تشادـن و  دوجو  یتبـسن  ناتـسناغفا  رد  یماظن  ياه  تایلمع  اب  یـسایس 
.دش يریگولج  گنج  عوقو 

زا تیامح  یللملا و  نیب  هصرع ي  رد  نآ  نتخانـش  تیمـسر  هب  زا  يریگولج  فده  اب  کیتاملپید و  تامادـقا  قیرط  زا  نابلاط  راهم 
نیمه دش و  لابند  هعیش  نانابز و  سراف  کیجات و  یموق  يایفارغج  هعـسوت  ظفح و  دوعـسم و  هاش  دمحا  يربهر  هب  لامـش  ياهورین 
.تفای شیازفا  یبسانم  وحن  هب  نابلاط  طوقس  زا  ناریا  هدافتسا  ناکما  درک  مهارف  ار  نابلاط  طوقـس  ياه  هنیمز  هک  یلاح  نیع  رد  رما 

يروهمج یماـظن  یـسایس -  ناوت  شیاـسرف  يارب  اـکیرما  فادـها  زا  یـشخب  ناـبلاط ، اـب  یماـظن  يریگرد  تروـص  رد  هکنآ  لاـح 
تیریدم هب  یلم  عفانم  روشک و  يارب  گنج  ياهدمایپ  نابلاط و  دیدهت  تیهام  زا  حیحص  یبایزرا  ماما  درک  یم  ادیپ  ققحت  یمالـسا 

دییأت تراظن و  اب  تینما  یلاع  ياروش  ار  تسایس  نیا  .دش  رجنم  بسانم  نامز  رد  يرادرب  هرهب  نینچمه  گنج و  زا  عانتما  نارحب و 
.درک ارجا  يربهر  مظعم  ماقم 

نابلاط طوقس  ناتسناغفا و  هب  اکیرما  هلمح 

 / 7  / 17  ) ربتکا 2001 خیرات 7  رد  ییاکیرما  عبانم  اکیرما ، رد  رویرهش 1380 )  20  ) ربماتپس 2001 هثداح 11  زا  زور  تشذگ 25  اب 
نب مادقا ، زا  دعب  زور  کی  .دندرک  یفرعم  ربماتپس  هثداح 11  نایرجم  ناحارط و  ار  هدعاقلا  نامزاس  رصانع  ندال و  نب  امسر  ( 1380

 . .درک (1) فیصوت  زیگنارب  نیسحت  بسانم و  یمادقا  ار  ربماتپس  هثداح 11  داتسرف و  مایپ  هریزجلا  نویزیولت  رد  ندال 

.دش زاغآ  ناتسناغفا  هب  یکشوم  تالمح  اب  تایلمع  لوا  هلحرم  بیترت ، نیدب 

261 ص :

زییاپ نارهت ، رگید ، رشن  ناگدنسیون ، هورگ  لوا ، دلج  تالاقم ، هعومجم  یناهج ، تسایس  رد  ون  رصع  زاغآ  ربماتپس  هدزای  . 705 - 1
ص 52. ، 1380

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 1251 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_261_1
http://www.ghaemiyeh.com


هدرتسگ تایلمع  همدقم ي  عقاو  رد  دیدج  هلحرم ي  یلو  دوب  هتفرگ  رارق  اکیرما  یکشوم  تالمح  دروم  ناتـسناغفا  زین  نیا  زا  شیپ 
.دوب یماظن 

رد اذل  دوبن و  شخبرمث  اکیرما  هب  هدـعاقلا  ناربهر  ریاس  ندال و  نب  لیوحت  يارب  ناتـسبرع  هلمج  زا  نابلاط  يا  هقطنم  نایماح  شالت 
روشک هیلع  هدرتسگ  تایلمع  هدعاقلا و  ناربهر  يریگتـسد  يارب  دودـحم  تایلمع  لماش  تایلمع  يارب  توافتم  هنیزگ  ود  هک  یلاح 

هدعاقلا نامزاس  نیا  زا  شیپ  .دندرک  زاغآ  ار  تایلمع  لوا  هلحرم  مود  هنیزگ  باختنا  اب  اه  ییاکیرما  دوب (1)  حرطم  هدعاقلا  یماح 
رورت ربماتپس  هثداح 11  زا  لبق  زور  ود  اهنت  یلبق و  یحارط  اب  ار  لامش  فالتئا  ياهورین  ربهر  دوعسم  هاش  دمحا  يراحتنا  تایلمع  اب 

فالتئا ياهورین  هب  یماظن  مادـقا  هنوگ  ره  يارب  اکیرما  ربماتپـس ، تایلمع 11  زا  سپ  هک  ینیب  شیپ  لـیلحت و  نیا  ساـسارب  دـندرک 
 . .دیشاپ (2) دهاوخ  ورف  فالتئا  ههبج  دوعسم ، رورت  اب  دنک و  یم  هیکت 

ریز ار  اکیرما  رادتقا  تردق و  هک  دوب  ربماتپس  هثداح 11  زا  لصاح  كوش  هب  خساپ  نیلوا  ناتـسناغفا  هب  ییاکیرما  ياهورین  هلمح ي 
هثداح 11 ربارب  رد  يروف  لمعلا  سکع  خـساپ و  دـیوگ : یم  هنیمز  نیا  رد  اـکیرما ، قبـسا  هجراـخ  ریزو  رجنیـسیک ، .دوب  هدرب  لاؤس 

روضح زا  یشان  رت  شیب  هلمح  نیا  .تسا (3)  هدشن  هتخیسگ  مه  زا  ام  یگدنز  هک  دشاب  تیعقاو  نیا  هدنهد  ناشن  دناوت  یم  ربماتپس 
، یکـشوم تالمح  لوا  هلحرم ي  زا  سپ  .دوب  نابلاط  تیمکاح  رطاخ  هب  هن  ناتـسناغفا و  رد  هدـعاقلا  ناـمزاس  ياـهورین  ندـال و  نب 

.درک طوقس  لباک  نابآ 1380 )  21  ) ربماون 2001 خیرات 13  رد  ماجنارس  دش و  زاغآ   1380  / 7 خیرات 24 /  رد  تایلمع  مود  هلحرم 

دوب لوحت  نیا  أشنم  ربماتپس  هثداح 11  هکنیا  لیلد  هب  نابلاط  طوقس  ناتسناغفا و  هب  اکیرما  هلمح  زا  لصاح  ياه  تصرف  تادیدهت و 
تـسد هب  تیوک  لاغـشا  دـننامه  تسا  نشور  هچنآ  .تسا  راوشد  نآ  هرابرد  يریگ  هجیتن  تواضق و  تسا و  هدـیچیپ  يا  هزادـنا  اـت 

، دوب ناریا  يارب  یتصرف  المع  دهد و  لکش  ار  يا  هقطنم  ياه  تموصخ  مادص  اکیرما و  هلئسم  دش  بجوم  هک  مادص 

262 ص :

ص 21. نامه ، . 706 - 1
ص 5. ، 1384  / 9  / 1 قرش ، همانزور  مود ، تمسق  هجراخ ،) ترازو  قباس  نواعم  ، ) هداز نیما  نسحم  اب  وگ  تفگ و  . 707 - 2

، اکیرما هب  هلمح  نتلوب  نارهت ، یللملا  نیب  تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسؤم  ربماتپس ،»  17 ، » کیژتارتسا ياه  ینیب  شیپ  زکرم  . 708 - 3
1380 ص 5.  / 2  / 26 هرامش 5 ،
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رارق مه  ربارب  رد  ار  نابلاط  اکیرما و  رما  نیمه  درک و  لیدبت  اکیرما  يارب  دیدهت  هب  ار  نابلاط  تسخن ، ماگ  رد  ربماتپس  هثداح ي 11 
ههبج اب  نابلاط  نایم  اهورین  نزاوت  هجیتن ، رد  دز و  مه  رب  نابلاط  زا  ار  یللملا  نیب  هقطنم و  تیامح  نیشیپ و  شیارآ  لوحت ، نیا  .داد 

دیدـهت ربارب  رد  كرتشم  عفانم  بوچراچ  رد  ات  دـش  مهارف  يدـیدج  تصرف  نینچمه  درک و  رییغت  فالتئا  ههبج ي  دوس  هب  فالتئا 
شرتـسگ و ار  دوخ  ذوفن  تیلاـعف و  هنماد ي  دـشاب و  یللملا  نیب  هصرع  هقطنم و  رد  ناتـسناغفا و  رد  لاـعف  يرگیزاـب  ناریا  ناـبلاط ،

.دهد شیازفا 

هثداح ي 11 هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  .دوب  ناتـسناغفا  رد  ناریا  ناتـسود  ناریا و  دوس  هب  یتصرف  نابلاط  اب  اـکیرما  ییوراـیور  نیارباـنب 
رد هقطنم  رد  اکیرما  دیدج  تسایس  رد  ربماتپـس  هثداح ي 11  ياهدمایپ  دیـسر  یم  رظن  هب  دوب ، هدـش  رجنم  یلوحت  نینچ  هب  ربماتپس 

.دوب دهاوخ  ناریا  نایز  هب  تدم  زارد 

مسیرورت و یگتـسویپ  روحم  لوح  رب  اکیرما  يارب  تادیدهت  ياه  تیولوا  هثداح ، نیا  تیهام  زا  رثأتم  ربماتپـس و  هثداح 11  زا  سپ 
عفانم هک  دوب  یتانایرج  اه و  هورگ  اب  هلباقم  يارب  هناهب  يا  هزادـنا  ات  عوضوم  نیا  تسا  نشور  .دـش  فیرعت  اهنآ  یماح  ياـهروشک 

.دنتخادنا یم  رطخ  هب  ار  اکیرما 

لوحت نینچ  .درک  رییغت  هناتـسدشیپ  تایلمع  هب  یگدـنرادزاب  زا  هثداح  نیا  ریثأت  تحت  اکیرما  یعافد  نیرتکد  یلم و  تینما  نیرتکد 
هلمج زا  لقتسم  ياهروشک  هقطنم و  رد  یمالسا  تانایرج  اه و  شبنج  اه و  هورگ  هیلع  اکیرما  تادیدهت  شیازفا  يانعم  هب  یموهفم 

ربماتپس هثداح 11  زا  سپ  هلـصافالب  ناتـسناغفا و  هب  اکیرما  هلمح  ماگنه  هب  هچرگ  عوضوم  نیا  داـعبا  .دوب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
ياج تسرهف  نیا  رد  زین  ناریا  مان  درک و  مالعا  یبیلـص  گنج  ترارـش و  روحم  ناونع  تحت  شوب  اهدعب  هچنآ  یلو  دـشن  راکـشآ 

.تسا هداد  شیازفا  ار  ناریا  هیلع  تادیدهت  ربماتپس  هثداح ي 11  هنوگچ  داد  ناشن  روشک ، نیا  هیلع  دیدج  تادیدهت  تفرگ و 

.دوب نابلاط  دیدهت  عفر  راهم و  هب  يراودیما  ربماتپـس و  هثداح ي 11  زا  سپ  اکیرما  تادـیدهت  زا  ینارگن  زا  یبیکرت  ناریا  تساـیس 
رطخ لاح ، نیع  رد 

263 ص :
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.درک هراشا  نآ  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هک  دوب  ینارگن  بجوم  یناسنا  هعجاف ي  رگید و  یگنج  عوقو 

لوا هاگدید  رد  تفرگ ؛ لکش  هاگدید  ود  تشاد  دوجو  تالوحت  تیهام  زا  هک  یکاردا  زا  رثأتم  ناتسناغفا  هب  اکیرما  هلمح  ربارب  رد 
زا ندش  اهر  زا  سپ  اه  ییاکیرما  دوش  یم  بجوم  ناتـسناغفا  رد  عیرـس  يزوریپ  اریز  درک ؛ کمک  اکیرما  هب  دـیابن  دـش  یم  دـیکأت 

دیاب نابلاط  هیلع  هلمح  رد  هک  دـندوب  دـقتعم  نابلاط  دـیدهت  عفر  رب  دـیکأت  اب  رگید  یهورگ  دـنیایب ؛ ناریا  غارـس  هب  ناـبلاط ، دـیدهت 
اهوردـنت .تشاد  دوجو  رظن  فالتخا  اکیرما  هجراخ ي  ترازو  ياضعا  نوگاتنپ و  رد  اهوردـنت  نایم  زین  اکیرما  رد  .دوش  تکراشم 

هاگدید نیا  اکیرما  هجراخ ي  ترازو  رد  هک  نآ  لاح  دنک ، لمع  ناتسناغفا  رد  ناریا  ناتـسود  رب  هیکت  اب  دیابن  اکیرما  دندوب  دقتعم 
هب .درک  فرط  رب  يرتـمک  تاـفلت  اـب  تعرـس و  هب  ناتـسناغفا  رد  ناریا  ذوفن  رب  یکتم  ناوت  یم  ار  ناـبلاط  دـیدهت  هک  تشاد  دوـجو 

 . .دش (1) زاغآ  نابلاط  هیلع  یماظن  تایلمع  ات  دیشک  لوط  هتفه  دنچ  لیلد ، نیمه 

: لماش هتیمک  اب 5  تینما  یلاع  ياروش  هناخریبد  رد  ناتـسناغفا  هژیو  داتـس  ناتـسناغفا ، هب  اـکیرما  هلمح  تیمها  هب  هجوت  اـب  ناریا  رد 
رازم رد  ناریا  يرگلوسنک  هب  نابلاط  ياهورین  هلمح  زا  سپ  نینچمه  .دش (2)  لیکشت  یتینما  یسایس و  یماظن ، يزاسزاب ، یگنهرف ،

، ناریا  ) هیاسمه روشک  شـش  لماش  هفاضاب 2  كرتشم 6  هسلج  گنج ، عوقو  رطخ  روشک و  نیا  ياـه  تاـملپید  تداهـش  فیرش و 
هبناج المع 9  لک  ریبد  هدنیامن  روضح  اب  دش و  لیکشت  اکیرما  هیسور و  و  ناتسنمکرت ) ناتـسکبزا و  ناتـسکیجات ، نیچ ، ناتـسکاپ ،
ناریا ياه  تسایس  دربشیپ  يارب  یبسانم  هنیمز ي  نابلاط  دیدهت  اب  هلباقم  يارب  یللملا  نیب  یلخاد و  راتخاس  داجیا  عقاو ، رد  .دوب (3) 

.دوب

رد فالئتا  ياهورین  ظفح  فده  اب  اروش  لیکشت  دوعسم و  نیشناج  زا  یبیکرت  داجیا  اب  دوعـسم  هاش  دمحا  رورت  ياهدمایپ  اب  هلباقم 
هلحرم ي رد  فالئتا  ياهورین  ات  دوب  یبسانم  همدقم ي  عوضوم ، نیا  .دش (4)  ماجنا  دوعسم  رورت  زا  سپ  تعاس  زا 24  رتمک  هلصاف 

نابلاط هب  هلمح  يارب  بسانم  یهدنامزاس  زا  دیدج ،

264 ص :

ص 12 و 13. تشهبیدرا 1385 ، هرامش 49 ، همان ، همانهام  اکیرما ،» ناریا و  طباور  نارحب  ماجنارس   » هداز نیما  نسحم  . 709 - 1

ص 9. نمهب 1384 ، مراهچ ، هلداعم  همان  هژیو  ناریا ، همانزور  وگ ، تفگ و  تینما ، ياروش  تقو  ریبد  یناحور ، نسح  . 710 - 2
ذخأم 52. . 711 - 3
ذخأم 52. . 712 - 4
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لاح .تشاد  لباک  رد  نیدهاجم  رارقتسا  نابلاط و  عیرس  یـشاپورف  رد  یمهم  رایـسب  شقن  یهدنامزاس  نیا  هکنانچ  دنوش  رادروخرب 
، دـش ماجنا  هچنآ  اب  نآ  يدـنب  تروص  تـالوحت و  دـنور  تفاـی ، یم  ققحت  دوعـسم  رورت  زا  هدـعاقلا  ناـمزاس  فادـها  رگا  هک  نآ 

.دش یم  توافتم 

هنحص رد  ناریا  لاعف  شقن  یللملا و  نیب  يا و  هقطنم  نارگیزاب  نایم  رد  نابلاط  دیدهت  هیلع  كرتشم  عفانم  دوجو  اب  تروص ، ره  رد 
.دشن لصاح  یمالـسا  يروهمج  یتینما  طیحم  رد  يدوبهب  یلو  دش  فرطرب  نابلاط  دـیدهت  هچرگ  ناتـسناغفا ، یجراخ  یلخاد و  ي 

 . (1)

راـهم لوا  عوضوم  .دوب  رثأـتم  قارع  اـب  گـنج  هبرجت  زا  يا  هزادـنا  اـت  هنیمز  ود  رد  ناتـسناغفا  هب  اـکیرما  هلمح ي  ربارب  رد  شنکاو 
یهدنامرف شقن  تیمها و  ناتـسناغفا و  تالوحت  كرد  اب  عقاو ، رد  .دوب  فالتئا  ههبج  یلامتحا  یـشاپورف  دوعـسم و  رورت  ياهدمایپ 

تایلمع يارب  اهورین  یهدنامرف  رب  نیا ، رب  هوالع  .دوش  یهدنامزاس  ناریا  کمک  هب  فالئتا  ههبج  تعرـس  هب  دـش  ببـس  هنحـص  رد 
يارب اه  ییاکیرما  مایپ  هب  هلحرم ، نیا  رد  .دوب  راذگریثأت  لباک  هب  دورو  يارب  نیدهاجم  ياهورین  لمع  تعرـس  هژیو  هب  نابلاط  هیلع 

ار يزوریپ  نشج  ییاکیرما  ياهورین  اهنت  هن  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـشن  یهجوت  لباک  هب  دورو  يارب  نیدـهاجم  ياهورین  يراددوخ 
.دنتفرگ یم  هدیدان  زین  تردق  راتخاس  رد  ار  نیدهاجم  مهس  هکلب  دندرک  یم  اپرب  لباک  رد 

مادص طوقس  قارع و  هب  اکیرما  هلمح 

نامزاس ياضعا  ات  دیـشوک  للم  نامزاس  رد  روضح  اب  نمهب 1380 )  16  ) هیروف 2002 مجنپ  رد  اکیرما ، تقو  هجراخ  ریزو ، لواـپ ،
نآ فدـه  هک  ار  تینما  ياروش  ياه  همانعطق  ضقن  یهجوت و  یب  يو  .دزاس  دـعاقتم  قارع  هیلع  یماظن  مادـقا  ترورـض  رب  ار  لـلم 

لماع ود  ار  نانامیپ  مه  اـکیرما و  يارب  قارع  دـیدهت  همانعطق 1441 و  هژیو  هب  دوب  یعمج  راتشک  ياه  حالـس  زا  قارع  حالـس  علخ 
 . .درک (2) رکذ  قارع  هب  هلمح  يارب  يرورض  یلصا و 

265 ص :

، زاـقفق يزکرم و  يایـسآ  همانلـصف  يوفطـصم ، شویراد  همجرت  ناریا ، هناـیارگ  لـمع  يا  هقطنم  تسایـس  رتناـه ، نیریـش  . 713 - 1
ص 256 و 257. هرامش 43 ، ریت 1382 ، هجراخ ، ترازو  تاراشتنا 

دادرخ و يداصتقا ، یـسایس -  تاعالطا  همانهام  قارع ،» هب  مجاهت  یقوقح  داعبا  شوب و  نیرتکد  ، » يرفظم نیـسح  دمحم  . 714 - 2
ص 31 و 32. هرامش 189 و 190 ، ریت 1382 
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ود تسشن  کی  رد  ایناپسا  سیلگنا و  اکیرما ، روشک  هس  نارس  دش  ببـس  قارع  هیلع  اکیرما  هبناج  کی  مادقا  اب  یللملا  نیب  تفلاخم 
تصرف نیرخآ  قارع ، اب  یماظن  دروخرب  يارب  قفاوت  مالعا  نمض  لاغترپ  رد  روزآ  هریزج  رد  دنفسا 1380  خیرات 25 و 26  رد  هزور 

 . .دننک (1) مالعا  قارع ، هیلع  یماظن  مادقا  اب  تقفاوم  مالعا  يارب  تینما  ياروش  هب  هتعاس  لجالا 24  برض  نییعت  اب  ار 

مادص هب  ینویزیولت  مایپ  رد  للم ، نامزاس  هب  لجالا  برض  مامتا  زا  سپ  دنفسا 1380 و  خیرات 27  رد  اکیرما ، روهمج  سیئر  شوب ،
یتعاس .درک  دـهاوخ  هلمح  روشک  نیا  هب  تروص ، نیا  ریغ  رد  تفگ  داد و  موتامیتلوا  تعاس  یط 48  قارع  كرت  يارب  شنارسپ  و 

.دهن ندرگ  هدش  نییعت  لجالا  برض  هب  مادص  رگا  یتح  تسا  یمتح  قارع  هب  هلمح  درک  مالعا  نتگنـشاو  موتامیتلوا  مالعا  زا  سپ 
 . (2)

، دادغب ياهرهش  هتعاس ، لجالا 48  برـض  نامز  مامتا  زا  سپ  1380 و   / 12 هبنـش 29 /  جنپ  زور  تعاس  نیتسخن  رد  بیترت ، نیدب 
.دش زاغآ  گنج  تفرگ و  رارق  گاه  مات  کشوم  لهچ  تباصا  دروم  قارع  برغ  رد  یقطانم  هرصب و 

يزوریپ روصت  .دروخ  تسکـش  هک  دـش  ماجنا  قارع  ناربهر  مادـص و  لتق  فدـه  اب  تهب » كوش و   » تایلمع اب  گـنج  لوا  هلحرم 
، سکنارف یمات  .دش  ماجنا  یحارط و  ایس  نامزاس  هدش ي  لاسرا  تاعالطا  بوچراچ  رد  قارع  ناربهر  مادص و  لتق  روظنم  هب  عیرس 

دننام هدـش  ینیب  شیپ  جـیاتن  تسناوتن  دادـغب  هب  نیتسخن  ياه  تعاس  یمجاهت  تایلمع  درک  فارتعا  مه  فالتئا  ياـهورین  هدـنامرف 
میژر هیلع  ار  قارع  مدرم  جـییهت  قارع و  شترا  ندـش  میلـست  يارب  مزال  تشحو  بعر و  داجیا  قارع و  ناربهر  ریاس  مادـص و  لـتق 

 . .دنک (3) مهارف 

رد درک و  تکرح  قارع  بونج  زا  يرتمولیک  دـص  تفاسم  زا  عیرـس  يورـشیپ  کی  اب  اکیرما  مجنپ  رکـشل  گـنج  لوا  هتفه  زا  سپ 
دورو زا  يراددوخ  دادغب و  تمس  هب  يورشیپ  هلحرم  نیا  رد  ییاکیرما  ياهورین  کیتکات  .دش  رقتسم  دادغب  يرتمولیک  هاجنپ  هلصاف 

فقوت .دوب (4)  هدش  رجنم  کیتکات  نیا  ذاختا  هب  گنج  ندـش  ینالوط  مدرم و  اب  ههجاوم  زا  ینارگن  عقاو  رد  .دوب  اهرهـش  لخاد  هب 
نارظان و ییاکیرما  ياهورین  عیرس  يورشیپ  سپس  هیلوا و 
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تاـمجاهت رثا  رب  قارع  شترا  ناوت  دـصرد  هاـجنپ  زا  شیب  اـه  شرازگ  رباـنب  دیـسر  یم  رظن  هب  .درک  هدز  تفگـش  ار  نارگ  لـیلحت 
کیسالک راتخاس  ظفح  اب  نیمز  ضراوع  زا  بسانم  ندرکن  هدافتسا  طلغ و  شیارآ  نآ  زا  رت  مهم  ینیمز و  ياه  يریگرد  ییاوه و 

قارع شترا  تسکـش  رد  مهم  عوضوم  کی  هتبلا  تشاذگ ؛ ریثأت  اهورین  هنزاوم ي  رب  رما  نیمه  دش و  مدهنم  فاطعنا  مدـع  شترا و 
اهنآ ربارب  رد  یمدرم  تمواقم  هنوگ  چـیه  هک  دنتـشاد  عالطا  عوضوم  نیا  زا  اه  ییاکیرما  دوب و  یمدرم  هاـگیاپ  هناوتـشپ و  نتـشادن 

.دش دهاوخن 

دش و زاغآ  برغ  قرـش و  بونج  بونج ، تهج  هس  زا  دادغب  فرـصت  ینابیتشپ ، نیمأت  ییاکیرما و  ياهورین  ددجم  شیارآ  زا  سپ 
عیرس و ییاکیرما  ياهورین  يزوریپ  .درک  طوقس  دادغب  اهورین ، مادهنا  ینیشن و  بقع  رثا  رب  قارع  شترا  یعافد  تردق  یشاپورف  اب 
ار ییاکیرما  ياـهورین  تیقفوم ، نیا  زا  لـصاح  مهوت  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  ینارگن  نیا  اذـل  دوب و  هدـننک  ریگ  لـفاغ  يا  هزادـنا  اـت 

! دیامن بیغرت  جییهت و  ناریا  هب  هلمح  يارب 

دازآ قارع ، حالـس  علخ  لماش  گنج  فادها  یمـسر  مالعا  ماگنه  هب  شوب  تاراهظا  ربانب  قارع  هب  اکیرما  هلمح  تیهام  فادـها و 
حالس هنوگ  چیه  دش  صخـشم  اهدعب  هکنیا  هب  رظن  .دـش (1)  رکذ  گرزب  يرطخ  ربارب  رد  ناهج  زا  عاـفد  روشک و  نیا  مدرم  ندرک 
يارب يا  هناهب  رتشیب  عوضوم  نیا  اذل  دنا  هتشاد  عالطا  رما  نیا  زا  دیفس  خاک  تاماقم  تسا و  هتشادن  دوجو  قارع  رد  یعمج  راتـشک 
گنج رگناریو  تاعبت  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  یهیدـب  نینچمه  .تسا  هدوب  قارع  هب  هلمح  يارب  اـهورین  فـالتئا  تیعورـشم و  داـجیا 

نایب رتمک  هک  دشاب  يرگید  لئاسم  دیاب  قارع  هب  هلمح ي  زا  اکیرما  فادـها  تاظحالم ، نیا  اب  .تسا  دـنیاشوخان  قارع  مدرم  يارب 
.دش

مادص يرانکرب  يارب  روز  زا  هدافتـسا  هرابرد  ربماتپـس  هثداح 11  زا  لـبق  یتح  دوب و  قارع  هب  هلمح ي  يارب  هناـهب  لاـبند  هب  اـکیرما 
.درک هداـمآ  هلمح  يارب  ار  تیعـضو  یناور  یـسایس و  يزاـساضف  هثداـح و  نـیا  عوـقو  یلو  دوـب  هـتفرگ  تروـص  یـسررب  ثـحب و 

ترورض هرابرد ي  اکیرما ، قبسا  هجراخ  ریزو  رجنیسیک ، تاراهظا 
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دریذپ و نایاپ  قارع  رب  مکاح  ماظن  رییغت  نودب  قارع  نارحب  رگا  دـیوگ  یم  رجنیـسیک  .تسا  مهم  مادـص  فذـح  یماظن و  هلمح ي 
تـسا لاس  هد  هک  یقارع  زا  گنگ  هدشن و  فیرعت  يراهم  دیما  هب  افرـص  هجیتن و  نودب  ار  دوخ  يورین  رازه  اهدـص  هدـحتم  تالایا 
للملا نیب  ماظن  رد  نآ  شقن  مسیرورت و  اب  دربن  رد  اکیرما  ناوت  هلئـسم  دـشکب  نوریب  دراذـگ  یم  اپ  ریز  ار  لـلم  ناـمزاس  تاـبوصم 
لکـش هب  ار  اکیرما  یماظن  مادـقا  اب  فلاخم  ياه  تلود  اـکیرما و  اـب  هارمه  ياـه  تلود  رما  نیا  ققحت  .دور  یم  لاؤس  ریز  ادـیدش 

 . .دنا (1) هدرک  هابتشا  ناشتابساحم  رد  هزادنا  هچ  ات  هک  دهد  یم  ناشن  اهنآ  هب  دنک و  یم  نارحب  راچد  ناسکی 

فادـها زا  یـشخب  رگنایب  هقطنم  رد  یـسارکومد  شرتسگ  دـیدج و  هنایمرواخ  لیکـشت  رب  ینبم  اکیرما  یمـسر  تاـماقم  تاراـهظا 
.دش راکشآ  اجیردت  اهدعب  هک  دوب  قارع  هب  هلمح  زا  اکیرما 

یتیعـضو رد  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هقطنم ، قارع و  رد  نآ  ياهدمایپ  قارع و  هب  هلمح  زا  اکیرما  فادها  تیهام و  یگدـیچیپ 
.دوب فیرعت  لباق  يا  هدرتسگ  اتبسن  فیط  رد  هثداح  نیا  زا  لصاح  ياه  تصرف  تادیدهت و  هک  داد  رارق  راوشد 

اکیرما يوس  زا  قارع » زا  سپ  ناریا   » راعش نداد  رس  نینچمه  ترارش و  روحم  ياهروشک  تسرهف  رد  ناریا  مان  نداد  رارق  اب  اکیرما 
هدرک نارگن  اکیرما  ياه  تسایس  فادها و  هب  تبسن  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  دیدج ، هنایمرواخ  داجیا  يارب  شالت  لیئارـسا و  و 

.دوب دهاوخ  زیمآ  هرطاخم  رایسب  هلمح  نیا  کیژتارتسا  ياهدمایپ  دیسر  یم  رظن  هب  دوب و 

رد دـیدهت  دـنبرمک  تیوقت  يانعم  هب  قارع  رد  اکیرما  ياهورین  روضح  .دوب  یفلتخم  دراوم  لماش  هثداح  نیا  زا  لـصاح  تادـیدهت 
اکیرما و عفانم  ات  تسا  دادـغب  رد  هتـسباو  نایرج  رارقتـسا  لابند  هب  اـکیرما  دیـسر  یم  رظن  هب  هکنیا  نمـض  .دوب  ناریا  یتینما  طـیحم 

تـسایس فادها و  بوچراچ  رد  ناریا  یبرغ  ياهزرم  زا  دیدهت  موادت  يانعم  هب  یتیعـضو  نینچ  شیادـیپ  .دـیامن  نیمأت  ار  لیئارـسا 
.دوب اکیرما  ياه 
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دیدـشت یتاـعالطا و  هاـگیاپ  داـجیا  هـلزنم  هـب  قارع  بوـنج  رد  سیلگنا  ياـهورین  قارع و  ناتـسدرک  رد  داـسوم  ياـهورین  روـضح 
.دش یم  یبایزرا  یسایس  یموق و  تانایرج 

برغ اکیرما ، ياه  تسایس  فادها و  بوچراچ  رد  اهنآ  يریگراک  هب  نیقفانم و  هلمج  زا  قارع  رد  نافلاخم  روضح  موادت  نینچمه 
.دوب زیمآ  هرطاخم  لیئارسا ، و 

لیئارـسا اکیرما و  دوس  هب  يا  هقطنم  هنزاوم ي  رد  رییغت  هلزنم ي  هب  مادـص  طوقـس  قارع و  رد  اـکیرما  روضح  زا  لـصاح  تـالوحت 
دودحم اهنآ  لمع  نادیم  تفرگ و  یم  رارق  دیدهت  ضرعم  رد  قارع  هقطنم و  رد  یمالسا  ياه  هورگ  عفانم  یتیعـضو ، نینچ  رد  .دوب 

.دش یم 

دوب گنج  زواجت و  لاس  تشه  هدـنهد  همادا  رگزاغآ و  هک  مادـص  طوقـس  اریز  درک ؛ داجیا  هدرتسگ  اتبـسن  ياه  تصرف  هثداح  نیا 
هب دش و  یم  یبایزرا  تبثم  یـسایس  یناور و  ظاحل  هب  دنتـشاد ، قارع  میژر  مادـص و  زا  يدـنیاشوخان  هرطاخ  هک  ناریا ، مدرم  يارب 

رارقتسا .دش  دهاوخ  مهارف  یعامتجا  یسایس -  تالوحت  رثا  رب  مدرم  يارآ  رب  هیکت  اب  بختنم  تلود  لیکـشت  ناکما  دیـسر  یم  رظن 
مامتا اـب  یتح  هک  يا  هلئـسم  .دـنک  کـمک  روشک  ود  یتینما  یقوقح و  یـسایس ، لـئاسم  لـح  هب  دـناوت  یم  قارع  رد  تسود  تلود 

.دنام یقاب  نانچمه  دشن و  لح  مادص  نامز  رد  سب  شتآ  يرارقرب  گنج و 

، یـسایس تیعقوم  تیوقت  هجیتن ، رد  قارع و  نایعیـش  اب  يداصتقا  یگنهرف و  لدابت  يرارقرب  تاـبتع و  هب  ناریا  مدرم  هنادازآ ي  رفس 
رد نایعیـش  روضح  هکنیا  هژیو  هب  .دـش  یم  یبایزرا  قارع  رد  ناریا  ذوفن  تیعقوم و  دوبهب  ياـنعم  هب  نایعیـش  يداـصتقا  یعاـمتجا و 

.دش یم  هتسکش  مهرد  هعیش  دض  رالوکس و  یثعب و  میژر  هطلس  دش و  یم  نکمم  یسایس  راتخاس 

رد .دوب  یللملا  نیب  هقطنم و  حطس  رد  کیتاملپید  شالت  قیرط  زا  نآ  يارجا  رد  ریخأت  ای  هلمح  زا  يریگولج  ادتبا  رد  ناریا  تسایس 
لوا فدـه  قارع  هک  یتیعـضو  رد  اـت  داد  یم  تصرف  ناریا  هب  قارع  اـکیرما و  ناـیم  تموـصخ  موادـت  هلمح و  زا  يریگوـلج  عـقاو 

عفانم فادها و  تشاد  رارق  اکیرما  ياه  تسایس 
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ای يریگولج  بولطم  هنیزگ  نیاربانب ، .تفرگ  یم  رارق  لوا  تیولوا  رد  ناریا  مادـص  طوقـس  اـب  هکنآ  لاـح  دـیامن ، يریگیپ  ار  دوخ 
دوس هب  تسناوت  یم  هنیزه  رپ  ینـالوط و  گـنج  رد  يزوریپ  اـی  اـکیرما  تسکـش  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دوب  گـنج  عوقو  رد  ریخأـت 

هنابلط ي هطلس  تسایـس  زا  درک و  یم  هارمه  تسب  نب  اب  ار  روز  قیرط  زا  میژر  رییغت  هناریگ و  شیپ  گنج  دربهار  اریز  دشاب ؛ ناریا 
.دش یم  عنام  نآ  شرتسگ  هقطنم و  رد  اکیرما 

نیا .دوب  مادـص  طوقـس  يارب  شالت  يانعم  هب  لاعف » تکراشم  » .تشاد یتوافتم  ياه  هنیزگ  قارع  هب  اکیرما  هلمح ي  ربارب  رد  ناریا 
یمومع راـکفا  رظن  زا  زین  دوب و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  عفاـنم  ناـیز  هب  قارع  رب  اـکیرما  يزوریپ  ياهدـمایپ  جـیاتن و  هب  رظن  مادـقا 

ياهدرواتسد زا  رتشیب  نآ  هنیزه ي  تاراسخ و  بولطمان و  رایسب  مادص  طوقـس  يارب  اکیرما  رانک  رد  ناریا  تکراشم  برع ، ناهج 
.دوب نآ 

زوریپ فرط  اکیرما  هکنیا  هب  رظن  .دوب  هقطنم  قارع و  رد  اکیرما  ياه  تسایـس  ربارب  رد  قارع  اب  يراکمه  يانعم  هب  لاعف » هلباقم ي  »
فادـها و ساـسارب  نیا ، زا  شیپ  مادـص  هکنیا  نمـض  دوبن ؛ یقطنم  ینیب و  شیپ  لـباق  تسکـش  هنیزه ي  شریذـپ  اذـل  دوـب  گـنج 

شنکاو رد  دوب  هدیسر  مامتا  هب  نآ  فرصم  خیرات  هک  نونکا  درک و  هلمح  ناریا  هب  یمالسا  بالقنا  راهم  يارب  اکیرما  ياه  تسایس 
اکیرما اب  گنج  رد  تکراشم  کیژتارتسا و  ینامیپ  يارب  هجو  چـیه  هب  داد و  یم  رـس  هزرابم  راعـش  اکیرما  دـیدج  ياه  تسایـس  هب 

.دوبن دامتعا  لباق 

نآ ياهدـمایپ  قارع و  هب  اـکیرما  هلمح  رثا  رب  ناریا  تادـیدهت  عفاـنم و  هنماد ي  اریز  دوبن ؛ یبولطم  هنیزگ  زین  لاـعفنا  و  یفرط » یب  »
لقتـسم تسایـس  ساسا ، نیا  رب  .دش  یمن  لصاح  ناریا  يارب  يدرواتـسد  هنوگ  چـیه  ندوب  لعفنم  اب  هک  دوب  قیمع  هدرتسگ و  نانچ 
یبولطم هنیزگ ي  رگلاغشا ، نامجاهم  مادص و  هیلع  قارع  مدرم  هضافتنا ي  رب  هیکت  اب  یمالـسا  يروهمج  عفانم  تینما و  ظفح  يارب 

.دندیمان زین  لاعف » یفرط  یب   » یخرب ار  تسایس  نیا  .دوب  يرادرب  هرهب  لباق  قارع  هب  اکیرما  هلمح  تروص  رد  هک  دوب 
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ناوت یم  اه  هنیمز  یخرب  رد  قارع  هب  اکیرما  هلمح ي  اب  ههجاوم  رد  ناریا  ياه  تسایـس  ذاختا  رد  ار  قارع  اب  گنج  هبرجت ي  ریثأـت 
، یسایس ياهدمایپ  قارع و  مدرم  يارب  تادیدهت  تارطاخم و  گنج و  ياهدمایپ  فادها و  زا  نشور  اتبسن  تشادرب  .درک  ییاسانش 

.تشاد یمهم  شقن  ناریا  ياه  تسایس  يراذگ  فده  يریگ و  تهج  رد  مادص  طوقس  زا  لصاح  یتینما  یماظن و 

ثعب میژر  مادص و  رکفت  تیصخش و  زا  قیمع  اتبـسن  تخانـش  عقاو  رد  گنج و  زا  سپ  گنج و  هرود ي  رد  مادص  هب  يدامتعا  یب 
اکیرما ياه  تسایـس  فادها و  زا  ینارگن  ماهبا و  نینچمه  دهدن  بیرف  ار  ام  اکیرما  اب  هزرابم  يارب  مادـص  ياهراعـش  ات  دـش  ثعاب 

.مینک تکراشم  مادص  طوقس  يارب  اکیرما  حرط  رد  ات  دش  نیا  زا  عنام 

يارب مادـص  بذاک  ياهراعـش  گنج و  تاناجیه  هب  یهجوت  یب  نآ و  ياهدـمایپ  گنج و  ياهرطخ  تاراـسخ و  هب  هجوت  عقاو ، رد 
.تشاد ریثأت  بسانم  هنیزگ  باختنا  يارب  ناریا  يریگ  میمصت  رد  اکیرما ، اب  هزرابم 
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يریگ هجیتن 

گنج ياه  شسرپ  یـسررب  دقن و  رد  هک  دوش  یم  هجوت  لیلد  نیا  هب  قارع ، ناریا و  گنج  رد  يدربهار  ياه  هنیزگ  یـسررب  هب  ( 1
انعم نیا  هب  تسا  هنیزگ  کی  هب  هراشا  اهنت  عقاو  رد  یسررب  دقن و  قیرط  زا  نآ  هب  یلامجا  خساپ  یـساسا و  ياه  شـسرپ  حرط   ، (1)

هب اه  شـسرپ  یـسررب  دـقن و  اب  .تسا  هتفرگ  رارق  شـسرپ  دروم  نونکا  تسا ، هدـش  ققحم  ای  باختنا  هتـشذگ  رد  هک  یتیعـضو  هک 
هـس طیارـش  زا  کی  ره  رد  هکنآ  لاح  .دوش  یم  هداد  حیـضوت  دـیدج  شور  قطنم و  اب  اددـجم  تسا  هداد  خر  هچنآ  رگید  يا  هنوگ 

باختنا هچنآ  هتشاد و  دوجو  یفلتخم  ياه  هنیزگ  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  یساسا  شسرپ  هس  هک  گنج  نایاپ  همادا و  عوقو ، هناگ 
.تسا رگید  ياه  هنیزگ  نایم  زا  هنیزگ  کی  هتفای  ققحت  ای  هدش 

هتشاد رارق  ناگدنریگ  میمصت  يور  ارف  تیعضو  نآ  رد  هک  تسا  یفلتخم  ياه  باختنا  هب  هجوت  عقاو  رد  اه  هنیزگ  یـسررب  نیاربانب 
.تسا هتفای  ققحت  ای  باختنا  هنیزگ  کی  یصاخ  طیارش  رد  و 

موهفم یـسررب  لماش  فلتخم  طیارـش  رد  اه  هنیزگ  باختنا  گنج و  تالوحت  حیـضوت  هب  کـمک  يارب  ثحب  يرظن  بوچراـچ  ( 2
اب هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ ینهذ  يرما  رتشیب  هکلب  تسین  ینیع  یتیعقاو  دیدهت »  » هک تسا  نیا  رب  ضرف  تسا  گنج  نارحب و  دیدهت و 

لاح دوش ، یم  ینارگن  أشنم  رظن  دروم  عفاـنم  هب  نآ  هجیتن ي  اـه و  تیعـضو  یخرب  ققحت  لاـمتحا  نئارق  دـهاوش و  یخرب  هدـهاشم 
.تسا هدش  لاعف  دیدهت  ینعی  تسا ؛ ینیع  یتیعضو  ققحت  رگنایب  نارحب »  » هکنآ

272 ص :

.تسا هدناسر  پاچ  هب  هاپس  گنج  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  هدش و  شراگن  گنج  یسررب  دقن و  هعومجم  . 721 - 1

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 1262 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9119/koli/AKS BARNAMEH/#content_note_272_1
http://www.ghaemiyeh.com


ریـسم عقاو ، رد  .دش  دهاوخن  عقاو  گنج  دوشن  لیدبت  یـسایس  نارحب  هب  دـیدهت  کی  ات  .تسا  نارحب  گنج ، ات  دـیدهت  لصاف  دـح 
یجراخ تادیدهت  هزوح ي  رد  ینارحب  طیارش  .تسا  دیدهت  نیعت  يانعم  هب  نارحب  هطـساو  هب  هکلب  تسین  میقتـسم  گنج  هب  دیدهت 
دهاوخن عقاو  گنج  دوشن  لیدبت  یسایس  تیعـضو  هب  دیدهت  ات  اذل  .تسا  روشک  ود  تابـسانم  رد  یـصاخ  یـسایس  تیعـضو  رگنایب 

.دش

تیریدـم  » يارب تصرف  دراد  زیمآ  هرطاـخم  هدـننک و  نارگن  مئـالع  هک  لاـح  نیع  رد  روشک  ود  تابـسانم  رد  نارحب  عوقو  هراوـمه 
نارگیزاب ریاس  عفانم  روشک و  ود  فادها  زا  هلحرم ، نیا  ییاهن  تیعـضو  .دـنک  یم  مهارف  یـسایس  ياه  لح  هار  قیرط  زا  ار  نارحب »

هیجوت سپـس  و  تارکاذم » رد  تسب  نب   » فدـه اب  ار  نارحب  تیریدـم  تیوک  لاغـشا  سپـس  ناریا و  هب  هلمح  رد  قارع  .تسا  رثأتم 
هب دوش و  تیریدـم  نارحب  یـشور  ره  اب  لـیلد و  ره  هب  ینارحب ، هلحرم ي  رد  رگا  .دوب  هداد  رارق  یماـظن  زواـجت  یقوقح  یـسایس - 

دوبهب یللملا ، نیب  ياـهداهن  لرتنک  فارـشا و  تحت  اـی  نیفرط  قفاوت  رثا  رب  دـیدج  طیارـش  تحت  روشک  ود  تابـسانم  دـسرب  ناـیاپ 
.دش دهاوخ  يریگولج  گنج  تمس  هب  یناکلپ  تروص  هب  تاعزانم  دیدشت  زا  هکنیا  لقادح  تفای و  دهاوخ 

هرود کـی  زا  سپ  تسا  تسایـس  ندیـسر  ناـیاپ  هب  ياـنعم  هب  گـنج  هکنیا  ضرف  اـب  و  روشک ، ود  ناـیم  گـنج  عوقو  تروـص  رد 
کی ییاهن  هجیتن ي  .داد  دـنهاوخ  تروص  گنج  همتاخ  يارب  یللملا  نیب  ياهداهن  اـی  روشک  ود  ار  ییاـه  شـالت  اددـجم  يریگرد 

هب تسکـش  يزوریپ و  میـسقت  اب  یگنج  رگا  اضرف  .داد  دـهاوخ  رارق  ریثأت  تحت  ار  روشک  ود  تابـسانم  نآ  نایاپ  هوحن ي  گـنج و 
گنج زا  سپ  روشک  ود  تابـسانم  رد  امتح  دـماجنیب ، رگید  فرط  تسکـش  فرط و  کـی  قلطم  يزوریپ  هب  هکنیا  اـی  دـسرب  ناـیاپ 

.تشاد دهاوخ  یعطق  تاریثأت 

گنج عوقو  رد  گـنج  زا  سپ  هلحرم  رد  دوش  یم  گـنج  بجوـم  هلحرم  کـی  رد  هک  ییاـه  هناـهب  ثداوـح و  تسا  نشور  هچنآ 
اه هناهب  اهاعدا و  ریاس  زیزع و  قراط  رورت  هرابرد ي  ناریا  هب  هلمح  يارب  ار  مادص  ياهاعدا  رگا  الثم  .تشاد  دهاوخن  يریثأت  ددجم 

روشک ود  نایم  گنج  مامتا  زا  سپ  هک  یثداوح  میریذپب ،
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دیهـش تداهـش  ای  قارع  رد  نیقفانم  رقم  ناراب  کشوم  نوچمه  ناریا  لثم  هب  هلباقم  ياـه  تاـیلمع  اـی  يدـع  رورت  هلمج  زا  داد  خر 
گنج هب  کی  چیه  قارع  میژر  شرافس  اب  نیقفانم و  تسد  هب  ناریا  ياهرهش  هب  ددعتم  ینز  هراپمخ  ياه  تایلمع  يزاریـش و  دایص 

.دشن رجنم  روشک  ود  نایم  ددجم 

شقن گنج  رد  روشک  یماـظن  یـسایس -  ناگدـنریگ  میمـصت  نالوئـسم و  هعماـج ، یلمع  ینهذ و  راـتخاس  رد  گـنج  هبرجت  ریثأـت 
زیتس يانعم  هب  گـنج  موهفم  عوضوم و  هچ  رگا  .دراد  گـنج  زا  سپ  ياـه  نارحب  تیریدـم  گـنج و  هب  ناـنآ  شرگن  رد  ییازـسب 

ینهذ تشادرب  یلو  تسا  تباث  تسایـس  گنج و  یگتـسویپ  مه  هب  هیرظن  ساسارب  يزوریپ  بسک  راتـشک و  يارب  هدش  یهدنامزاس 
.دوب دهاوخ  توافتم  دننک  یم  بسک  گنج  زا  هبرجت  نیا  رثا  رب  هک  یکاردا  تایبرجت و  لیلد  هب  فلتخم  عماوج 

عوضوم نیا  .تسا  گنج  زا  اهنآ  یلمع  هبرجت ي  ینهذ و  كاردا  زا  هدـمآرب  اقیقد  نآ  زا  عانتما  ای  گنج  هب  فلتخم  عماوج  لیامت 
ياه لاس  رد  اـه  نارحب  تادـیدهت و  تیهاـم  رد  رییغت  هتبلا  داد ؛ دـهاوخ  لکـش  اـه  نارحب  تیریدـم  يارب  ار  یلمع  ینهذ و  يوگلا 

حالصا رییغت و  رد  یمهم  شقن  کی  ره  هتـشذگ  گنج  یـساسا  لئاسم  میهافم و  ینیبزاب  نینچمه  اه و  لسن  رییغت  اب  هارمه  يدامتم 
، رگید ترابع  هب  .دوب  دـهاوخن  ریثأت  یب  هنیمز  نیا  رد  زین  یطیحم  تـالوحت  .تشاد  دـهاوخ  نارحب  تیریدـم  یلمع  ینهذ و  يوگلا 

.دنک یم  ادیپ  لماکت  رییغت و  یفلتخم  لماوع  ریثأت  تحت  اجیردت  هکلب  دنام  دهاوخن  تباث  تاکاردا  هنوگ  نیا 

تاهج زا  گنج  نایاپ  همادا و  عوقو ، لماش  قارع ، ناریا و  گنج  هرابرد  هناـگ  هس  ياـه  شـسرپ  يریگ  لکـش  هوحن  یـسررب و  ( 3
یقوقح و یخیراـت ، یـسایس ، مهم  لـئاسم  زا  یکی  گـنج » عوقو   » هلئـسم تسا  نشور  هکناـنچ  .تسا  تیمها  زئاـح  رایـسب  فلتخم 

عقاو يرما  ات  زین  یقطنم  ظاحل  هب  تسا و  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  لـلملا  نیب  طـباور  ثحاـبم  زا  یمهم  شخب  تسا و  یعاـمتجا 
ياه شسرپ  نایم  رد  ساسا ، نیا  رب  .درادن  تیعوضوم  نآ  نایاپ  همادا و  هرابرد  ثحب  دوشن 
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لـصاح رتـشیب  هدـشن و  یـسررب  حرط و  قـیقد  تروـص  هب  ناریا  هعماـج ي  رد  اـه  شـسرپ  نیا  زوـنه  هک  یلاـح  نیع  رد  هناـگ ، هس 
حتف زا  سپ  گنج  همادا  للع  رتشیب  گنج  عوقو  عوضوم  ياج  هب  اذـل  یملع ، یقیقحت و  یـسررب  کی  هن  تسا و  یـسایس  تالداجم 

لامتحا نیا  هتبلا  تسا ؛ قارع  ناریا و  گنج  هب  درکیور  رد  تاظحالم  یخرب  دوجو  رگناـیب  هلئـسم  نیا  .تسا  هجوت  دروم  رهـشمرخ 
نشور عوضوم  نیاربانب  دنا  هدرک  عافد  زواجت  نیا  ربارب  رد  مه  مدرم  هدش و  هتخانش  زواجتم  مادص  هکنیا  هب  هجوت  اب  هک  دراد  دوجو 

، گنج هرابرد ي  شـسرپ  نیرت  مهم  نانچمه  هک  نآ  لاح  دوش  یم  شـسرپ  رتمک  گنج  عوقو  هرابرد ي  اذـل  هدـش و  لح  تسا و 
یم مهارف  ار  ناکما  نیا  هراومه  روشک  ود  توافتم  عفانم  قارع و  ناریا و  یخیرات  تافالتخا  .تسا  گنج  عوقو  ياـه  هنیمز  تلع و 

شوختـسد روشک  ود  تابـسانم  يا ، هقطنم  تالداعم  رد  رییغت  اـب  هارمه  قارع ، اـی  ناریا  یـسایس  راـتخاس  رد  لوحت  رثا  رب  هک  دزاـس 
.ددرگ مهارف  اددجم  گنج  يریگرد و  هنیمز ي  دوش و  نارحب 

اب لاعف و  یـساملپید  اب  هدـنیآ  رد  گنج  عوقو  ياه  هنیمز  هکنآ  تسخن  دراد ، تیمها  تهج  ود  زا  گـنج  عوقو  هلئـسم ي  هب  هجوت 
هب یباـیتسد  يارب  مزـال  یعاـفد  تردـق  نینچمه  دوش و  فرطرب  كرتشم  عفاـنم  رب  عاـمجا  روشک و  ود  تابـسانم  رد  شنت  شهاـک 

.دوش نیمأت  یلامتحا  تادیدهت  ربارب  رد  یگدنرادزاب 

رب ناریا  یـسایس  راتخاس  رد  رییغت  اب  دسر  یم  رظن  هب  دیماجنا ، گنج  عوقو  هب  هک  یطیارـش  زا  هدـش  ماجنا  ياه  یـسررب  ساسارب  ( 4
يارب ار  هنیمز  هقطنم  نارگیزاب  برغ و  اکیرما و  اب  قارع  عفانم  یقالت  هقطنم ، رد  تردق  ألخ  شیادیپ  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  رثا 

.درک مهارف  ناریا  هب  گنج  لیمحت 

زا قارع  هدافتـسا  هنیمز ي  هقطنم ، رد  دـیدج  يژرنا  ندـش  اهر  زا  لصاح  ياهدـمایپ  یمالـسا و  بالقنا  راـهم  يارب  دوجوم  عاـمجا 
هرکاذـم يارب  یـسایس  لح  هار  لیلد ، نیمه  هب  .درک  مهارف  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يزادـنارب  اـی  فیعـضت  يارب  ار  یماـظن  تردـق 
.درک یم  داجیا  ریخأت  گنج  عوقو  نامز  رد  يا  هزادنا  ات  الامتحا  دش  یم  ماجنا  مه  یتارکاذم  هک  یتروص  رد  تشادن و  دوجو 
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هدرک باختنا  ار  گنج  هنیزگ ي  تشاد  ناریا  یجراخ  یلخاد و  عاضوا  الباقتم  دوخ و  ناوت  تردـق و  زا  هک  یکاردا  هیاـپ  رب  قارع 
رد بالقنا  زا  سپ  ناریا  .دـید  یم  سرتسد  رد  الماک  ار  يزوریپ  درک و  یم  تیادـه  فدـه  نیا  تمـس  هب  ار  تالوحت  دـنور  دوب و 

هیلع هتسویپ  مه  هب  تادیدهت  یعون  هلزنم  هب  یجراخ  یلخاد و  طیحم  رد  ار  یکرحت  هنوگ  ره  .دوب و  دیدج  ماظن  رارقتسا  هشیدنا ي 
رایـسب شقن  تادـیدهت  زا  تینهذ  نیا  يریگ  لکـش  رد  هنیمز ، نیا  رد  دوـجوم  نئارق  دـهاوش و  .درک  یم  یباـیزرا  ماـظن  بـالقنا و 

.تشاد یمهم 

زا ینشور  كاردا  هنوگ  چیه  دیشیدنا و  یم  لخاد  رد  ماظن  رارقتسا  بالقنا و  هب  رتشیب  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  ناریا  ساسا ، نیا  رب 
روـشک نیا  هب  هکلب  درکن  باـختنا  ناریا  ار  گـنج  هنیزگ ي  لـیلد ، نیمه  هب  تشادـن ، نآ  ياهدـمایپ  یجراـخ و  دـیدهت  گـنج و 

.دش لیمحت 

زا یلاغـشا  قطانم  يزاسدازآ  قارع و  تسکـش  اـب  ناریا  هک  تفرگ  تروص  یطیارـش  رد  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا ي  ( 5
نیا دـندوبن  رـضاح  قارع  نایماح  .دوب  گنج  تیهام  رد  رییغت  يانعم  هب  یلوحت  نینچ  .دوب  رادروخرب  یماـظن  یـسایس و  رترب  عضوم 

یفرعم زواجتم  تاراسخ و  نیمأت  قارع ، ینیشن  بقع  لماش  گنج  هب  نداد  نایاپ  يارب  ناریا  ياه  هتـساوخ  اذل  دنریذپب  ار  تیعـضو 
نیب يا و  هقطنم  نایماح  اکیرما و  رظن  زا  عقاو ، رد  .دش  دودسم  هحلاصم  هنوگ  ره  يارب  هار  المع  دنتفرگ و  هدـیدان  ار  مادـص  ندرک 
لاح دوب  هقطنم  رد  یمالـسا  بالقنا  شرتسگ  ناریا و  يرترب  نتخانـش  تیمـسر  هب  هلزنم  هب  ناریا  ياه  هتـساوخ  نیمأت  قارع ، یللملا 

زا هک  یلماوع  نامه  عقاو ، رد  .دوب  هتفرگ  رارق  عامجا  دروم  یمالسا  بالقنا  راهم  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  نارگیزاب  نایم  رد  هک  نآ 
هناتـسآ ي رد  قارع  هک  یلاـح  رد  دـیدج و  هلحرم ي  رد  دـنک ، هلمح  ناریا  هب  اـت  دـندرک  قـیوشت  ار  روـشک  نـیا  تیاـمح و  قارع 

.دندرک تیامح  قارع  زا  هبناج  همه  تروص  هب  اددجم  تشاد  رارق  تسکش 

همادا ي ناـکما  نینچمه  .دوبن  یقطنم  روـشک  نیا  ياـه  هتـساوخ  نتفرگ  هدـیدان  تشاد  رارق  رترب  عـضوم  رد  ناریا  هک  یتـیعقوم  رد 
هیرظن ربارب  زرم  يور  رب  گنج 
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هلمح يارب  قارع  هب  نداد  تصرف  اهنت  مه  یمـسر  سب  شتآ  نودـب  گـنج  فقوت  هکنیا  نمـض  .تشادـن  دوجو  ینیمخ  ماـما  هیلوا 
یـسایس و نالوئـسم  ناـیم  عاـمجا  زا  سپ  هک  دوب  گـنج  همادا ي  تشاد  دوجو  هک  يا  هنیزگ  اـهنت  هجیتـن  رد  دوـب ، ناریا  هب  ددـجم 

.دندرک غالبا  یماظن  ياهورین  هب  ذاختا و  ماما  ار  نآ  میمصت  روشک ، یماظن 

رثؤم لماوع  زا  یکی  همانعطق  شریذپ  اب  گنج  نایاپ  هوحن ي  لاس و  شـش  تدم  هب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  ندـش  ینالوط  ( 6
دوبن ینیب  شیپ  لباق  گنج  همادا ي  يارب  يریگ  میمـصت  نامز  رد  تیعـضو  نیا  شیادـیپ  .دوب  گـنج  همادا ي  زا  شـسرپ  حرط  رد 

يزوریپ کی  بسک  اب  ات  دش  یم  ینیب  شیپ  مزال  تادیهمت  رگا  عقاو ، رد  .تشاد  دوجو  نآ  ققحت  زا  يریگولج  ناکما  هکنیا  نمض 
یم رارق  شـسرپ  دروم  هن  دـش و  یم  ینالوط  گنج  هن  دـیاش  دوش ، مهارف  گـنج  همتاـخ  يارب  طیارـش  ناـضمر  تاـیلمع  رد  عطاـق 

.تفرگ

هک انعم  نیا  هب  .تسا  طبترم  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  همادا ي  لیالد  اب  يا  هزادـنا  ات  زین  گنج  نایاپ  هوحن  زا  شـسرپ  عقاو ، رد 
نیا هعـسوت  دشن ؟ مامت  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  ارچ  دوش  مامت  مادص  طوقـس  یماظن و  يزوریپ  اب  هن  هرکاذـم و  اب  گنج  دوب  رارق  رگا 
لاس رد  همانعطق 598  بیوصت  زا  سپ  ارچ  هکنیا  ای  .دشن  مامت  لاس 1364  رد  واف  حتف  زا  سپ  گنج  ارچ  دماجنا  یم  نیا  هب  شسرپ 

؟ دشن يریگ  میمصت  گنج  هب  نداد  همتاخ  يارب   1366

نایاپ لاس و  شـش  تدم  هب  گنج  ندـش  ینالوط  تلع  هب  عقاو  رد  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنج  همادا  زا  شـسرپ  دـسر  یم  رظن  هب 
گنج ینایاپ  ياه  هام  رد  یماظن  تالوحت  رتشیب  گنج  نایاپ  هوحن ي  هرابرد ي  هک  نآ  لاح  .تسا  همانعطق 598  شریذپ  اب  گنج 

یمن شسرپ  گنج  مامتا  لصا  زا  رگید ، ترابع  هب  .تسا  زیگنارب  شـسرپ  هام  راهچ  تدم  هب  هدش  فرـصت  قطانم  يریگ  سپ  زاب  و 
، ساسا نیا  رب  .تسا  رثأتم  گنج  ینایاپ  ياـه  هاـم  رد  یماـظن  تـالوحت  زا  زین  رما  نیا  تسا و  زیگنارب  لاؤس  نآ  هوحن ي  هکلب  دوش 

نامز رد  لبق و  لاس  کی  ارچ  دوش  مامت  همانعطق 598  شریذپ  اب  گنج  دوب  رارق  رگا  هک  دوش  یم  شسرپ 
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ذاختا میمـصت  نیا  تشاد -  رارق  رترب  تیعقوم  رد  هدـش  فرـصت  قطانم  رد  روضح  لیلد  هب  ناریا  هک  لاس 1366 -  رد  نآ  بیوصت 
؟ دشن

يژتارتسا ییورایور  لصاح  دـشاب  گنج  ینایاپ  ياه  هاـم  یماـظن  یـسایس -  ثداوح  لـصاح  هکنآ  زا  شیپ  گـنج  ناـیاپ  هوحن ي 
 - یـسایس ياهدمایپ  ناریا و  تردق  تیهام  فادها و  زا  هک  یکاردا  اب  قارع  یثعب  میژر  .تسا  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  قارع  ناریا و 

فدـه نیا  هـب  ار  قارع  یجراـخ  یلخاد و  عباـنم  هـیلک  داد و  رارق  تـسخن  تیوـلوا  رد  ار  گـنج  تـشاد  ناریا  زا  تسکـش  یماـظن 
رد ار  یللملا  نیب  ياه  کمک  بذج  هنیمز ي  هقطنم ، برغ و  عفانم  يارب  ناریا  رطخ  ییامن  گرزب  اب  نینچمه  قارع  .داد  صاصتخا 

.درک مهارف  فلتخم  ياه  هنیمز 

يژتارتسا نیا  تسا  هدش  لزلزتم  مادص  یسایس  تیعقوم  فیعض و  یماظن  رظن  زا  قارع  هک  ضرف  نیا  اب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  ناریا 
هب نداد  نایاپ  يارب  یـساملپید  هرکاذـم و  اـب  ار  شناـیماح  قارع و  تیمهااـب ، يا  هقطنم  رد  يزوریپ  کـی  بسک  اـب  هک  دـیزگرب  ار 

.دنک دعاقتم  گنج 

نیا زا  .دندش  راودیما  ناریا  تالمح  ربارب  رد  قارع  شترا  يرادیاپ  هب  شنایماح  قارع و  .دـشن  ققحم  ناضمر  تایلمع  رد  مهم  نیا 
فرـصت قارع و  عضاوم  نتفاکـش  يارب  ناریا  تالمح  عافد و  يارب  قارع  شترا  تردق  شیازفا  لصاح  یماظن  نزاوت  اجیردت  سپ ،

.دش یم  گنج  همتاخ  قارع و  ای  ناریا  دوس  هب  گنج  هنزاوم  رییغت  زا  عنام  تیعضو  نیا  شیادیپ  .دوب  نآ  زا  يدودحم  شخب 

تایلمع اب  يزوریپ  نیا  رگا  .داد  رییغت  ار  دوجوم  هنزاوم  دوب و  زاس  تشونرـس  رایـسب  دنور  نیا  رد  هاپـس  ياهورین  تسد  هب  واف  حـتف 
.درک یم  توافت  دش ، هچنآ  اب  لقادح  تفرگ و  یم  دوخ  هب  يرگید  يوس  تمـس و  گنج  تالوحت  دنور  دوب  هدش  لصاح  ناضمر 

تالمح اب  ار  واف  يزوریپ  زا  لصاح  ياهدـمایپ  ات  داد  یم  ناکما  قارع  هب  تازیهجت  ورین و  تشابنا  قارع و  ناوت  شیازفا  هکنآ  لاح 
.دنک راهم  ناریا  يداصتقا  یتعنص و  ياه  تخاسریز  مادهنا  نینچمه  اهرهش و  هب  ییاوه  تالمح  كرحتم و  عافد  هب  موسوم  ینیمز 

دیدج هنزاوم ي  عقاو ، رد 
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هنیزه يداصتقا ، یتعنـص و  زکارم  اهرهـش و  هب  تالمح  اب  ناریا ، يزوریپ  ياهدرواتـسد  يزاـس  یثنخ  يارب  قارع  هک  دوب  هنوگ  نیا 
قارع يا  هقطنم  یللملا و  نیب  نایماح  ناریا  يزوریپ  ياهدمایپ  راهم  ترورـض  لیلد  هب  تیعـضو  نیا  زا  .داد  یم  شیازفا  ار  يزوریپ 

.دندرک یم  تیامح 

رجفلاو 8 یمجاهت  تایلمع  ود  يارجا  زا  دعب  هژیو  هب  نآ  دیدشت  شرتسگ و  رطخ  گنج و  ندش  ینالوط  هب  هجوت  اب  دـنور ، نیا  رد 
هنیمز كرحتم ، عافد  ناونع  تحت  قارع  شترا  ياه  تاـیلمع  تسکـش  هاپـس و  ياـهورین  تسد  هب  يالبرک 5  تایلمع  و  واف ) حـتف  )

 - یـسایس رترب  تیعقوـم  رب  یکتم  ناریا  .دـش  مهارف  ناریا  ياـه  هتـساوخ  زا  یـشخب  نـتفرگ  رظن  رد  اـب  همانعطق 598  بیوصت  ياـه 
قارع تالمح  هک  دوب  للم  نامزاس  لکریبد  اب  يراـکمه  قیرط  زا  نآ  ندـش  ییارجا  هماـنعطق و  ياهدـنب  رد  رییغت  لاـبند  هب  یماـظن 

.تشادن دوجو  همانعطق 598  شریذپ  اب  گنج  نایاپ  باختنا  زج  يا  هنیزگ  یتیعضو  نینچ  رد  .دش  زاغآ 

کی رب  هیکت  اب  یـسایس  قیرط  زا  هک  دوب  يژتارتسا  نیا  باـختنا  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گـنج ، ناـیاپ  يارب  ناریا  هنیزگ ي  عقاو  رد 
دوجو ناریا  ياه  هتـساوخ  نیمأت  ناکما  رگید  هک  دش  لصاح  یتیعقوم  رد  يزوریپ  نیا  .دیامن  نیمأت  ار  دوخ  فادها  یماظن  يزوریپ 
ندـش مهارف  اب  .دزاس  راداو  ناریا  ياه  هتـساوخ  نیمأت  هب  ار  شنایماح  قارع و  هک  دوبن  يا  هنوگ  هب  ناریا  يزوریپ  عقاو  رد  .تشادـن 

يارجا همانعطق 598 و  شریذپ  نآ  هجیتن  هک  تفرگ  تروص  یتامادقا  للم ، نامزاس  قیرط  زا  گنج  مامتا  يارب  یـسایس  ياه  هنیمز 
.دوب ناریا  يریگ  میمصت  زا  سپ  هلصافالب  نآ 

قارع .دش  عنام  روشک  ود  نایم  حلـص  يرارقرب  زا  گنج  مامتا  زا  سپ  قارع  عضاوم  راتفر و  رد  تموصخ  دیدهت و  ياضف  موادت  ( 7
رکفت و رب  یقطنم  نینچ  .دوش  رادروخرب  هقطنم  ناریا و  ربارب  رد  نآ  تازاـیتما  زا  دـیاب  تسا و  گـنج  زوریپ  فرط  درک  یم  روـصت 

راـتفر لیئارـسا و  اـکیرما و  تادـیدهت  زا  ینارگن  اـه ، یقارع  .دـیماجنا  تیوـک  لاغـشا  هب  ماجنارـس  دوـب و  مکاـح  قارع  ياـهراتفر 
ياهروشک

279 ص :

قارع ناریا و  گنج  یسررب  دقن و  گنج :  یساسا  ياه  www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1277زکرم  هحفص 1269 

http://www.ghaemiyeh.com


.دننک یم  رکذ  یمیمصت  نینچ  أشنم  ار  ناتسبرع  تیوک و  هژیو  هب  یبرع 

دادرارق رب  للم ، نامزاس  رظن  تحت  حلـص  تارکاذم  رد  نانچمه  ددجم ، گنج  زا  نارگن  قارع و  تادـیدهت  ربارب  رد  رایـشوه  ناریا 
هب همان  رد  مادـص  دـش و  لـصاح  مهم  نیا  ماجنارـس  درک و  دـیکأت  اـهزرم  هراـبرد ي  تارکاذـم  یلـصا  بوچراـچ  ناونع  هب   1975

.درک یفرعم  زواجتم  ار  قارع  ماجنارس  زین  للم  نامزاس  دنور ، نیمه  رد  .تفریذپ  ار  دادرارق 1975  یمالسا  يروهمج  ناربهر 

سراف و جـیلخ  رد  اکیرما  روضح  هژیو  هب  نآ  ياهدـمایپ  هقطنم و  رد  ددـجم  گـنج  زا  درک و  تفلاـخم  تیوک  لاغـشا  اـب  ناریا  ( 8
رد هن  حیحـص ، یعافد  تسایـس  کی  ساسارب  قارع  اب  اکیرما  گنج  رد  دوب و  نارگن  هقطنم  کـیتلپوئژ  رد  یلاـمتحا  رییغت  نینچمه 
هب هلمح  رد  اکیرما  يربهر  هب  یناهج  فالتئا  ياه  تسایـس  فادـها و  بوچراچ  رد  هن  تفرگ و  رارق  اکیرما  ربارب  رد  قارع و  رانک 

.درک تکراشم  قارع 

رایتخا رد  يدـیدج  تصرف  يا ، هقطنم  تابـسانم  بوچراچ  ناونع  هب  قارع  اب  اـکیرما  تموصخ  لیدـبت  هقطنم و  رد  دـیدج  شیارآ 
.دهد ناماس  هقطنم  ياهروشک  اب  ار  ناریا  تابسانم  ییادز ، شنت  تسایس  اب  ات  داد  رارق  ناریا 

زاغآ ایناپسا  رد  ولسا  دادرارق  اب  هک  دوب  نیطسلف  لیئارسا و  نایم  حلص  تارکاذم  يریگرس  زا  لابند  هب  قارع  تسکـش  زا  سپ  اکیرما 
.درک ذاختا  قارع  ناریا و  راهم  فده  اب  ار  هناگود  راهم  تسایس  ساسا  نیمه  رب  .دش 

، ناتـسکاپ سیلگنا ، اکیرما ، تیامح  اب  هنامـصخ  ياه  تسایـس  کیژولوئدیا و  تیهام  اب  ناتـسناغفا  رد  نابلاط  هدـیدپ ي  روهظ  ( 9
هنایم و يایسآ  هقطنم  رد  هژیو  هب  ناریا  يا  هقطنم  تردق  ذوفن و  اب  هلباقم  يارب  شالت  زا  يرگید  شخب  يدوعس  ناتـسبرع  تاراما و 
هب رظن  .داد  رارق  گـنج  هناتـسآ ي  رد  ار  ناتـسناغفا  ناریا و  روشک  ود  ناـبلاط  تسد  هب  ناریا  ياـه  تاـملپید  تداهـش  .دوـب  زاـقفق 
رد کـیژتارتسا  فادـها  نادـقف  نآ  زا  رت  مهم  ناتـسناغفا و  رد  یماـظن  یـسایس و  تردـق  راـتخاس  ناـبلاط و  کیژولوئدـیا  تیهاـم 

گنج زا  لیلد  نیمه  هب  تسا  ناتسناغفا  قالتاب  رد  ندش  راتفرگ  يانعم  هب  نابلاط  اب  گنج  دش  یم  روصت  ناتسناغفا 
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.دش مهارف  نابلاط  طوقس  يارب  مزال  ياه  هنیمز  نابلاط  دض  ههبج  زا  تیامح  هقطنم و  رد  کیتاملپید  تاکرحت  اب  یلو  دش  بانتجا 

یللملا نیب  یلخاد و  رادتقا  تردق و  اریز  دوب ؛ هدننک  نییعت  روشک  نآ  يارب  اکیرما  رد  رویرهش 1380 )  20  ) ربماتپس هثداح 11  ( 10
اکیرما و یماظن  نیرتکد  رد  رییغت  .تشاد  زین  کیژتارتسا  ياهدـمایپ  کیژتارتسا  دادـخر  نیا  .تفرگ  شلاچ  هب  نورد  زا  ار  اـکیرما 

.دوب هقطنم  رد  اکیرما  دیدج  ياه  تسایس  زاغآ  هطقن  یللملا  نیب  هصرع ي  رد  ییارگ  هبناج  کی  هناتسدشیپ و  تایلمع  هب  شیارگ 

ماجنا ربماتپس  هثداح 11  هب  شنکاو  رد  اکیرما  هک  دوب  یمادقا  نیتسخن  نابلاط  هدعاقلا و  نارـس  يریگتـسد  يارب  ناتـسناغفا  هب  هلمح 
هقطنم رد  ددجم  گنج  اکیرما و  هلمح  زا  دوبن  رداق  ناریا  هک  یلاح  رد  نیاربانب  دوب  ریظن  مک  یتصرف  ناریا  يارب  نابلاط  طوقس  .داد 

نیب حطس  رد  هقطنم و  رد  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  ناتـسناغفا  هب  اکیرما  هلمح  زا  لصاح  ياه  تصرف  زا  هدافتـسا  يارب  دنک ، يریگولج 
یقرش ياهزرم  رد  ناریا  دیدهت  لباک  رد  نیدهاجم  رارقتـسا  نابلاط و  طوقـس  .داد  شرتسگ  ناتـسناغفا  لخاد  رد  نینچمه  یللملا و 

.درک فرطرب  ار 

نینچمه .دـش  رجنم  ترارـش  روـحم  تسرهف  رد  ناریا  ماـن  نداد  رارق  هـب  تـصرف  نـیا  زا  ناریا  يرادرب  هرهب  اـب  هلباـقم  يارب  شـالت 
بیغرت قیوشت و  ناریا  هب  هلمح ي  يارب  ار  شوب  حرط و  ار  قارع » هب  تبـسن  ناریا  تیولوا   » راعـش ناراک  هظفاحموئن  اه و  یلیئارـسا 

.دندرک

هب هجوت  اب  .دنداد  رس  لیئارسا  ناراک و  هظفاحموئن  ار  قارع  هب  هلمح  راعـش  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  ناتـسناغفا  رد  گنج  زونه  ( 11
، ترارش روحم  رد  روشک  نیا  مان  نداد  رارق  هژیو  هب  ناریا  دیدهت  ربماتپـس و  هثداح 11  زا  سپ  هقطنم  رد  لیئارـسا  اکیرمآ و  فادها 

موادـت بجوم  تسناوت  یم  فیعـض  مادـص  تایح  موادـت  اریز  دوب ؛ هدـننک  نارگن  زیمآ و  هرطاخم  رایـسب  ناریا  يارب  قارع  هب  هلمح 
مادص و طوقـس  اب  هک  نآ  لاح  .دـیامن  يرادرب  هرهب  يا  هزادـنا  ات  تیعـضو  نیا  زا  زین  ناریا  هدـش و  قارع  اکیرما و  نایم  تموصخ 

.تفای یم  شیازفا  ناریا  هیلع  تادیدهت  قارع  رد  اکیرما  رارقتسا 
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يریگ لکش  بوچراچ  رد  هقطنم  رد  لوحت  طرـش  شیپ  ار  مادص  طوقـس  قارع و  هب  هلمح  لیئارـسا  اکیرما و  رد  ناراک  هظفاحموئن 
يارب دـنچ  ره  شناـگیاسمه  يارب  قارع  دـیدهت  یعمج و  راتـشک  ياـه  حالـس  دوجو  هناـهب ي  .دـندرک  فیرعت  دـیدج  هناـیمرواخ 
کی تروص  هب  رگید  ياهروشک  یخرب  سیلگنا و  تیامح  اب  اکیرما  یلو  دوبن  هدـننک  دـعاقتم  یللملا  نیب  نارگیزاب  للم و  نامزاس 

.درک هلمح  قارع  هب  هبناج 

رد اکیرما  رارقتـسا  یلو  درک  فرطرب  روشک  یبرغ  ياـهزرم  رد  ناریا  هیلع  يدـج  تادـیدهت  زا  یکی  مادـص  طوقـس  هک  یلاـح  رد 
حرط تـالوحت  نـیمه  بوچراـچ  رد  .داد  رارق  يراوـشد  تیعـضو  رد  ار  ناریا  قارع ،» زا  سپ  ناریا   » ياهراعـش نداد  رــس  قارع و 

! دوب ناریا  هب  هلمح  يزاس  هنیمز  هدننک ي  نایب  لیئارسا  یبرغ و  ياه  هناسر  يوس  زا  متا  بمب  دیلوت  يارب  ناریا  شالت  عوضوم 

روشک هس  اب  قفاوت  قیرط  زا  يا  هتسه  عوضوم  اب  دروخرب  رد  ناریا  ياه  تسایـس  ددجم ، گنج  زا  ینارگن  اب  ساسا و  نیمه  رب  ( 12
اکیرما و یلامتحا  تالمح  اب  هلباقم  يارب  یگدـنرادزاب  تردـق  دـیلوت  اـب  هارمه  يا ، هتـسه  يژرنا  سناژآ  اـب  يراـکمه  ییاـپورا و 

.دش زاغآ  لیئارسا 

هنیزه شیازفا  هب  دیما  اب  یتاعالطا  یسایس -  ياهرازبا  زا  يرادرب  هرهب  لیئارسا و  اکیرما و  تادیدهت  ربارب  رد  تمواقم  یگداتسیا و 
رد ار  ناریا  یتینما  یعافد -  ياه  تسایس  بوچراچ  یلصا و  طوطخ  قارع ، رد  اکیرما  تسکـش  اکیرما و  يارب  قارع  رد  گنج  ي 

.داد لکش  قارع  رد  هقطنم و  رد  اکیرما ، ربارب 

هجیتن رد  تشادن و  نآ  ياهدمایپ  گنج و  زا  ینـشور  كرد  قارع  تادیدهت  ربارب  رد  بالقنا  زا  سپ  ناریا  هچرگ  دسر  یم  رظن  هب 
گنج تسناوـت  یم  کـی  ره  هک  گـنج  زا  سپ  ياـه  نارحب  گـنج ، هبرجت ي  رب  یکتم  یلو ، دـش  لـیمحت  روـشک  نیا  هب  گـنج 

کی ناریا  هک  دـنراد  قفاوت  عوضوم  نیا  رب  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  نارگیزاب  زورما  دـش و  تیریدـم  دـنک ، لیمحت  ناریا  رب  يرگید 
ياه گنج  اب  ههجاوم  رد  هکلب  دـشن  دـیدج  یگنج  ریگرد  اهنت  هن  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نیارباـنب ، .تسا  يا  هقطنم  رترب  تردـق 

هک درک  ذاختا  ار  ییاه  تسایس  هقطنم 
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.تسا هدش  يا  هقطنم  تردق  هب  ناریا  لیدبت  نآ  ییاهن  دنیارف 

دیدرت نودب  هزور ، گنج 33  کی  رد  نانبل  هللا  بزح  هب  لیئارـسا  هلمح  قیرط  زا  ناریا  یگدـنرادزاب  تردـق  نومزآ  دـنور  نیا  رد 
تسکش رد  هللا  بزح  تیقفوم  .تشاد  یلامتحا  گنج  تادیدهت و  ربارب  رد  عافد  يارب  ناریا  تردق  هدارا و  تابثا  رد  یساسا  شقن 

اب دروخرب  رد  ار  لیئارـسا  اکیرما و  هقطنم ، نانبل و  لیئارـسا ، رد  نآ  یـسایس  ياهدـمایپ  لیئارـسا و  یماظن  يورین  نتـشاذگ  ماکان  و 
.تسا هدرک  هجاوم  يدایز  رایسب  ياهراوشد  اب  ناریا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن
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